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  :قال تعاىل
           ﴾ن ولَو كَان من عند غَيرِ اللَّه لَوجدوا فيه اختلَافًا كَثريا أَفَلَا يتَدبرون الْقُرآ﴿

  ]82النساء                  [
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  اإلهــــــــــــــداء

  
وإذا ... وإذا عملوا أحسنوا ... وإذا صدقوا عملوا ... إلى  الذين إذا قالوا صدقوا     
إلى كـل صـاحب     ...  يريدون جزاء وال شكوراً    وال... أحسنوا أخلصوا نيتهم هللا     

إلى أبي وأمـي الـصابرين الـداعيين لـي          ... إرادة لم توهن األيام من عزيمته       
... إلى كل األهل واألحبة الذين ساعدوني في إتمام هذا العمل المتواضع          ... بالخير

طين إلى المـراب ... إلى أسرانا البواسل الذين أمضوا زهرة شبابهم خلف القضبان    
إلى الشهداء األبرار الـذين      ... على ثرى الوطن الحبيب بانتظار تحقيق وعد اهللا       

وأخص منهم الشهيدين ... صدقوا ما عاهدوا اهللا عليه فقضوا نحبهم في سبيل اهللا 
  :الحبيبين

   عدنان البحيصي-سهيل الغصين  
العظمـاء  إلى الرجال     ... اللذان غرسا هذه البذرة وها نحن نحصد ثمرتها اليوم          

إلـى  ... القابضين على جمرتي الدين والوطن الذين ينتظرون وما بـدلوا تبـديال           
  .جامعتي الفتية وأساتذتي الكرام

  إلى كل هؤالء
 أن يتقبله مني خالصاً -تبارك وتعالى-أهدي هذا الجهد المتواضع، سائالً اهللا 

  .لوجهه الكريم
                                      

  
  الباحث
  وائل علي فرج
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  شكر وتقدير
ومن شَكَر فَِإنَّما يشْكُر ِلنَفْسه ومن كَفَر فَِإن ربي غَني          ﴿ :-تبارك وتعالى -يقول المولى   

40:النمل  [﴾كَرِيم[  
فإنني أحمـد اهللا عـز        ، 1)ال يشكر اهللا   من ال يشكر الناس    : (ويقول رسولنا   

 عليه الخير كله ، على تيسيره لـي     وجل كما ينبغي لجالل وجهه وعظيم سلطانه ، وأثني        
بإتمام هذه الرسالة ، وأصلي وأسلم على معلم البشرية الخير المعلم األول سـيدنا محمـد              

  ...عليه من اهللا أفضل صالة وأتم تسليم ، وبعد
يطيب لي أن أعترف لكل ذي فضل بفضله ،وأبدأ بشكري وامتنـاني وعرفـاني              

ء ، ممثلةً في إدارتها وجميع العاملين فيهـا ، لمـا            للجامعة اإلسالمية موئل العلم والعلما    
 في أحلك   ،من برامج تعليمية راقية ومميزة ألبناء شعبنا الفلسطيني الغالي        قدموه ويقدموه   

  .الظروف، موظفين لذلك كل اإلمكانات والطاقات المتوفرة 
ن أبو نعمه مشكوراً باإلشراف على هذه الرسالة وكامحمد ولقد قام الدكتور زهدي 

كريماً في نصحه وإرشاده كما عودنا دائماً ، فلشخصه الكريم أتقدم بأسمى آيات الـشكر               
  إبراهيم والعرفان ، كما أتقدم بجزيل الشكر إلى أستاذي الكريمين الدكتور الفاضل زكريا           

لتفضلهما بالموافقة علـى مناقـشة      ... عنبر  هاشم  والدكتور الفاضل محمود    ... الزميلي  
  . من علمهما ومالحظاتهما القيمة شرف لي أن أستزيدرسالتي ، وإنه ل

ي هذا المقام أن أتقدم بالشكر والعرفان لجميع أساتذتي الكرام فـي    فكما ال يفوتني    
 وأخص بالذكر أساتذتي في قسم التفسير وعلـوم         كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية     

 ، واهللا أسأل أن يجـزيهم عنـا    لما بذلوه من جهد في خدمة مسيرة العلم والعلماء  القرآن،
  .خير الجزاء 

 خالص التحية على دعمهم المتواصل لي طوال فترة تحـضيري            وألهلي الكرام 
  . للرسالة لما كان له بالغ األثر في إنجازي لهذه الرسالة بالصورة التي خرجت بها

 ي باإلفادات الكريمة التي   نتدقيق ومد التنسيق و الوالشكر موصول لمن شاركني في      
  . جزيل الشكر والتقديرهؤالء أثرت البحث ، إلى كل 

                                                
، 1954 ،باب ما جاء في الشكر لمن أحسن إليك، ح سنن الترمذي، كتاب البر والصلة عن رسول اهللا ذ1-

  .صححه األلباني
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  المقدمة 

الحمد هللا الذي أنزل القرآن هداية للعالمين ، ومنهجاً للمؤمنين ، وأيـد رسـله بالنـصر                 
المبين ، والصالة والسالم على سيد المرسلين ، وخاتم النبيين ، وحامل لواء الحمد يوم الـدين ،                  

  :سول اهللا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محمد ر
فإن القرآن الكريم بأسلوبه المعجز تحدى اهللا به العرب والعجم ، والبلغاء والفـصحاء ،               

 القرآن الكريم مميزة عن بـاقي       آيات وجاءت ،   اإلنس والجن أن يأتوا بآية من مثله      فما استطاع   
إعجاز القرآن الكريم قائم في الـنظم  ، وهنها لو وضعت بين كالم كثير لميزت عن      إالجمل ، حيث    

 ، فكان أعظم وجـوه اإلعجـاز فـي القـرآن            واآليات والسور والتأليف والحروف والكلمات ،     
  .اإلعجاز البياني

وهذا اإلعجاز نلمسه بوضوح في ألفاظ القرآن الكريم ، وكذلك نلمـسه فـي الفاصـلة                
 بحيـث ال يـسد    اآليـة ها في موضوع    عالقتوولقد تحدث العلماء عن الفاصلة القرآنية       . القرآنية

  .غيرها مسدها
عجازية الرائعة في القرآن الكـريم، فلقـد   إلواستكماالً لجهود الباحثين، في إظهار هذه الجوانب ا       

  دراسـة واصل القرآنية وآياتهاالمناسبة بين الف  (  باختيار موضوع بعنوان     - تعالى –أكرمني اهللا   
  ).تطبيقية لسورتي األنفال والتوبة

  :البحثأهمية :الً أو
يبحث جانباً من جوانب اإلعجـاز البيـاني فـي          بحيث   من األهمية بمكان ،      البحثهذا  

  .معنى اآلية القة بين معنى الفاصلة القرآنية والعهو القرآن الكريم أال و
ا بعضاً ،    ارتبطت سوره ببعضه   فقدوالقرآن الكريم قد ارتبط بعضه ببعض ، ألنه كتاب هداية ،            

 ، وارتبطت اآلية ببعضها بما في اآلية من الفاصلة التـي            ببعضعضها  بطت اآليات ب  وكذلك ارت 
  . عجازية لهذه المعجزة الخالدةإلتشد القرآن بعضه إلى بعض ، وتظهر جانباً من الجوانب ا

  :أسباب اختيار الموضوع:ثانياً 
قُـرآن َأم علَـى قُلُـوبٍ      يتَدبرون الْ  َأفَال﴿: قال  بتدبر آياته كما     - تعالى-إرضاء هللا  •

ا24:محمد [﴾َأقْفَالُه[. 

 .طالب العلم وإضافة دراسة جديدة للمكتبة اإلسالمية يستفيد منها الباحثون •

كثرة الفواصل في سورتي األنفال والتوبة مما دفعني لدراسة هذا الموضوع دراسـة              •
 .تطبيقية 

 . على بحث هذا الموضوع-حفظهم اهللا تعالى -تشجيع أساتذتي الكرام  •
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  :أهداف البحث وغاياته: ثالثاً 
 .إبراز العالقة بين معنى الفاصلة القرآنية وآياتها •

 .توضيح الفرق بين الفاصلة القرآنية والسجع •

 .إظهار اإلعجاز البياني بإظهار معاني الفواصل في السورتين وعالقتها باآليات •

 .تي األنفال والتوبة الفاصلة القرآنية في سورتطبيق •

   :الدراسات السابقة :رابعاً 
بعد البحث المستفيض والمراسالت المتعددة ، بعدد من الجامعـات العربيـة ومراكـز              
األبحاث العلمية تبين أن جميع الدراسات السابقة حول موضوع الفاصلة القرآنية ، هي دراسـات           

عالقتهـا   سورتي األنفـال والتوبـة و  آنية فيعامة وغير محكمة ، وأن البحث في الفواصل القر    
  .بآيات السورتين ، هو بحث جديد لم يطرق من قبل

  :ومن الدراسات السابقة التي يمكن أن يعتمد عليها الباحث 
 .الفواصل للدكتور حسين نصار •

 .الدالالت المعنوية لفواصل اآليات القرآنية لجمال أبو حسان •

 .ر محمد الحسناويالفاصلة في القرآن الكريم للدكتو •

 .الفاصلة القرآنية للدكتور عبد الفتاح الشين •

كلية أصول الدين في الجامعة اإلسالمية بغزة أخذت على عاتقها بيـان المناسـبة بـين                 •
الفواصل القرآنية وآياتها في جميع القرآن الكريم كمشروع بحث لطلبة الماجستير فيها ،             

بة بين الفواصل القرآنية وآياتهـا دراسـة تطبيقيـة      فكان نصيبي هذا البحث لبيان المناس     
 .لسورتي األنفال والتوبة

   :منهج البحث: خامساً
نظراً ألن البحث يشتمل على جانبين جانب نظري وجانب تطبيقي ، فإن منهجي في هذا               

  : على النحو التاليانالبحث سيكون له طريقت
الفـصل التمهيـدي والفـصل األول       ويشتمل علـى    : منهج البحث في الجانب النظري      : أوالً  

  :والفصل الثاني على النحو التالي 
بتـرقيم اآليـات    بكتابة اآليات القرآنية بالرسم العثماني مع االلتزام        االلتزام   •

 .وعزوها إلى سورها في جميع مواضع الرسالة

الحرص على اختيار المصادر األصلية وااللتزام بالعزو إلى المصدر تطبيقا           •
 .ألمانة العلميةلمبدأ ا
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إثراء البحث باألحاديث النبوية الصحيحة غالباً ونقل حكـم العلمـاء علـى              •
 .متفق على صحتها الاألحاديث غير 

شرح غريب المفردات التي سترد في البحث وذلك عن طريق الرجوع إلـى    •
 .معاجم اللغة العربية 

الـذين   عـنهم    غير المشهورين أو الصحابة رضـي اهللا      التعريف باألعالم    •
 . في البحث بالرجوع إلى كتب التراجم وإعداد فهرس خاص بهمنسيذكرو

 .ترتيب المصادر والمراجع حسب الترتيب الهجائي للحروف •

 :خمس من الفهارس وهيب تذييل البحث •

  .فهرس اآليات القرآنية - 1
 .فهرس األحاديث النبوية  - 2

 .فهرس األعالم - 3

 .عفهرس المصادر والمراج - 4

 .فهرس الموضوعات - 5

  :منهج البحث في الجانب التطبيقي : ثانياً 
  : ويشتمل على الفصل الثاني وذلك على النحو التالي 

  .االلتزام ببنود المنهج السابق التزاماً كامالً  - أ
، والوقوف علـى مناسـبة معنـى         اتباع المنهج االستقرائي في سورتي األنفال والتوبة        - ب

ة آلياتها ودراستها دراسة تطبيقية وذلك بالرجوع إلى المراجع والمصادر          الفاصلة القرآني 
 .التفسيرية المختلفة

  :وتحقيقاً لذلك فلقد جعلت بحثي من مقدمة وتمهيد وثالثة فصول وخاتمة
  :وتشتمل على: المقدمة

  .أهمية الموضوع .1
  .أسباب اختيار الموضوع .2
  .أهداف البحث وغاياته .3
  .بقةالدراسات السا .4
  .منهج البحث .5
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  الفصل التمهيدي
  علم المناسبة والفاصلة في القرآن الكريم

  
  :ويشتمل على مبحثين هما

  المبحث األول 
   علم المناسبات في القرآن الكريم 

  :ويشتمل على النقاط التالية
 : واصطالحاً وأنواعهاناسبة لغةًمتعريف ال - 1

 .وجوه المناسبات في القرآن الكريم - 2

 .أقوال العلماء في علم المناسبات - 3

 .البياني المناسبات في ترابط المعاني وإظهار اإلعجاز مفائدة عل - 4

  
  المبحث الثاني

  علم الفاصلة القرآنية
  : ويشتمل على النقاط التالية

 .أنواعهاوبيان تعريف الفاصلة لغةً واصطالحاً  - 1

 اًاهتمام العلماء بالفاصلة القرآنية قديماً وحديث - 2

 طرق معرفة الفاصلة القرآنية - 3

 .عالقة الفاصلة القرآنية بالسجع وأقوال العلماء في ذلك - 4
 

                   الفصل األول
         تعريف بسورتي األنفال والتوبة

  :وفيه مبحثان
  .تعريف عام بسورة األنفال: المبحث األول 

  :وفيه أربعة مطالب
  . ، فضلها ، عدد آياتهاتسميتها ، نزولها: المطلب األول
  .الجو الذي نزلت فيه: المطلب الثاني
  .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث
  .بيان األهداف والمقاصد لسورة األنفال: المطلب الرابع
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  :تعريف عام بسورة التوبة: المبحث الثاني
  :وفيه أربعة مطالب

  .، عدد آياتهاتسميتها ، نزولها ، فضلها : المطلب األول
  .الجو الذي نزلت فيه: المطلب الثاني
  .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث
  .بيان األهداف والمقاصد لسورة التوبة: المطلب الرابع

  الفصل الثاني
  الجانب التطبيقي لسورتي األنفال والتوبة

  :وفيه مبحثان
  :فالدراسة تطبيقية في سورة األن: المبحث األول 

  :ويشتمل على ثمانية مقاطع
  .)4- 1:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع األول
  .)19- 5:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع الثاني
  .)26- 20:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع الثالث
  .)29- 27:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامول الويتنا: المقطع الرابع

  .)38- 30:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع الخامس
  .)48- 39:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع السادس

  .)53- 49:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: السابعالمقطع 
  .)75- 54:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: الثامنالمقطع 

  :دراسة تطبيقية في سورة التوبة: المبحث الثاني 
  :ويشتمل على ثمانية مقاطع

  .)28- 1:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع األول
  .)35- 29:من اآلية( وآياتهاناسبة بين الفواصلمويتناول ال: المقطع الثاني
  .)37- 36:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع الثالث
  .)41- 38:من اآلية(اول المناسبة بين الفواصل وآياتهاويتن: المقطع الرابع

  .)92- 42:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع الخامس
  .)96- 93:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهاماول الويتن: المقطع السادس
  .)111- 97:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع السابع
  .)129- 112:من اآلية(ناسبة بين الفواصل وآياتهامويتناول ال: المقطع الثامن
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  الفصل الثالث
  جوانب من اإلعجاز البياني في فواصل اآليات القرآنية

  :وفيه مبحثان
  -:تعريف اإلعجاز البياني وأهميته وأقوال العلماء فيه: المبحث األول

  :ويشتمل على ثالثة مطالب 
  تعريف اإلعجاز البياني: المطلب األول
  أهمية اإلعجاز البياني: المطلب الثاني
  أقوال العلماء في اإلعجاز البياني: المطلب الثالث
  :ة في فواصل سورتي األنفال والتوبةالظواهر البالغي: المبحث الثاني 

  :ويشتمل على خمسة مطالب 
  التأكيد: المطلب األول

  التقديم والتأخير: المطلب الثاني 
  االلتفات: المطلب الثالث 
  اإلظهار في موضع اإلضمار: المطلب الرابع 

  الخاتمة
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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  الفصل التمهيدي  

  علم المناسبة والفاصلة في القرآن الكريم
  المبحث األول 

  تعريف علم المناسبات في القرآن الكريم 
  : واصطالحاًتعريف المناسبة لغةً: المطلب األول 

غـة المـشابهة    المناسـبة فـي الل    و،  المناسبات جمع مناسبة    : تعريف المناسبة في اللغة   : أوالً  
، ومنه النسيب القريب المتصل ،كاألخوين وابن العـم ونحـوه ممـن         والمشاكلة والمقاربة 

  .1بينهم مناسبة في رابطة تربط بينهم وهي القرابة 
النون والسين والباء كلمة واحدة، قياسها اتصال فـالن، والنـسيب الطريـق             ":يقول ابن فارس  

  .2"المستقيم التصال بعضه من بعض
  .4 ليس بينهما مناسبة أي مشاكلة:"  3ويقول ابن منظور
المناسبة في اللغة في باب القياس، وهي الوصف المقارب للحكم ألنـه إذا             :"أما عند األصوليين    

  .5" حصلت مقاربة له ظن عند وجود ذلك الوصف وجود الحكم
  .6"رتيب للمعاني المتآخية التي تتالءم وال تتنافرالتناسب الت"وعند البلغاء 

  
  
  
  

                                                
والـصحاح،إلسماعيل بـن حمـاد      . ، مطبعة الحلبي مـصر    2، ط 423،ص5معجم مقاييس اللغة، ج   :  انظر -1

، دار 629وأساس البالغة، لإلمام جـار اهللا الزمخـشري، ص   .  العلم للماليين  ، دار 224، ص 1الجوهري، ج 
 .صادر، بيروت

 424،ص5 معجم مقاييس اللغة، ج-2

كرم بن على جمال الدين بن منظور صاحب لسان العـرب اإلمـام اللغـوى الحجـة ولـد                 هو محمد بن م    -3
وخدم في ديوان اإلنشاء بالقاهرة وتوفى بمصر ومن مؤلفاته مختصر األغاني، موسـوعة             . هـ711بمصر،سنة
 .30 ،ص 2األعالم ج 

 .، دار صادر ، بيروت756،ص1، ج  لسان العرب ، ألبي الفضل محمد بن منظور -4

 ، دار الفكر العربي241 أصول الفقه ، لإلمام محمد أبو زهرة، ص -5

 . ، دار الكتب العلمية ، بيروت430 المعجم المفصل في علوم البالغة، إنعام عكاوي ، ص-6
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  ومن ذكر العلماء العديد من التعريفات لعلم المناسبة ، : تعريف المناسبة في االصطالح: ثانياً
  : هذه التعريفات 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض،حتى تكون كالكلمـة الواحـدة          :"1 الزركشي يقول اإلمام   ) 1(
 .2"متسقة المعاني منتظمة المباني

وجه من الوجـوه وفـي      هي الرابطة بين شيئين بأي      " : ويقول الدكتور مصطفى مسلم   ) 2(
فـي  كتاب اهللا تعني ارتباط السور بما قبلها وما بعدها ، وفي اآليات تعني وجه االرتبـاط           

 .3"كل آية بما قبلها وما بعدها

ملة في اآلية الواحدة، أو بـين       وجه االرتباط بين الجملة والج    ": الدكتور مناع القطان   ويقول) 3(
  .4"اآلية واآلية في اآليات المتعددة، أو بين السورة والسورة

 أن المعنى اللغوي يتفق     فبالنظر في المعاني اللغوية واالصطالحية للمناسبة يرى الباحث       
 للمناسبة ، فاآلية وأختها يربط بينهما رباط دقيق، كما يربط النسب بـين          يمع المعنى االصطالح  

  .المتناسبين
والتعريف المختار عندي هو تعريف الدكتور مناع القطاع ألنه يشتمل على جميع المعاني التـي               

  .ذكرها العلماء في المناسبة
  .ناسبات في القرآن الكريموجوه الم: المطلب الثاني

  :المناسبة في السورة الواحدة:أوالً 
فالمناسبة في السورة الواحدة عبارة عن المناسبة بين أجزاء اآلية الواحـدة أو بـين آيـات                 

  :السورة الواحدة، وذلك على النحو اآلتي
  :المناسبة بين أجزاء اآلية الواحدة -1

ت في موضعها مـن الـنظم الكـريم، فهـي       فالمتأمل أللفاظ القرآن الكريم يجدها وضع     
واللفظ في موضعه مناسب من حيث اللفظة ومعناها وعلى نفـس القـدر          مفردات مختارة منتقاة،  

  .بحيث لو استبدلت اللفظة بغيرها الختل نظم اآلية وضاع المراد منها 
                                                

هــ، أحـد العلمـاء    745 هو اإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي، أبو عبد اهللا، ولد بالقاهرة سنة                -1
البرهان في علوم   : األثبات في القرن الثامن الهجري عالم بالتفسير وفقه الشافعية واألصول، له مصنفات منها            

 .60ص/6حـاألعالم، للزركلي، : هـ، انظر794القرآن، توفي سنة 

، بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركـشي، دار المعرفـة ،   62، ص1 البرهان في علوم القرآن ، ج    -2
 .بيروت

 . ، دار العلم ، دمشق58  مباحث في التفسير الموضوعي، مصطفى مسلم، ص-3

 الطبعة الخامسة والثالثون، سنة     -بيروت-، مؤسسة الرسالة    97 مباحث في علوم القرآن،مناع القطان ، ص       -4
 .م1998 -هـ 1420
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  .والتناسب بين أجزاء اآلية يكون من حيث اللفظ والمعنى 
قَـالُوا  ﴿:-تعالى– به مناسبة اللفظة أللفاظ اآلية ، وذلك مثل قوله            ونعني : أما من حيث اللفظ   

          يناِلكالْه نم تَكُون ضاً َأورح تَّى تَكُونفَ حوسي تَفْتَُأ تَذْكُر حيث جـاءت   ] 85: يوسف [ ﴾تَاللَّه
ألفـاظ  ع بعضها البعض ، حيث أتى بألفاظ مناسبة في الغرابة ، فالتـاء أغـرب   ماأللفاظ تتالءم   

القسم ألنها أقل استعماالً من الواو والباء ، وكذلك أتى بتفتأ وفتئ أغرب صيغ األفعال التي تفيـد              
االستمرار بين أخوات كان وأتى بلفظ حرضاً وهو أغرب ألفاظ الهالك ، فاقتضى حسن الوضـع    

الف في النظم بتجاور كل لفظة بلفظة من جنسها ، توخياً في حسن الحوار ، ورعايـة فـي ائـت      
  .المعنى باأللفاظ 

فإن تناسب اللفظ مع المعنى في اآلية متناسب تناسب اللفظة ألختها فـي   :أما من حيث المعنى   
والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا َأيديهما جزاء بِما كَسبا نَكَاالً من اللَّـه           ﴿ اآلية الواحدة  ومثال ذلك    

  يمكح زِيزع اللَّهفي هذه اآلية جزاء السارق والسارقة قطع أيديهما والتنكيـل           ]38: المائدة [ ﴾و
 : أقـرأ  كنـت  قـال  ، 2األصـمعي  عن الطيبي هذكر ما : 1عاشور ابن نقلبهما جزاء سرقتهما    

 جنبـي بو ، رحـيم  غفور واهللا} اهللا من نكاالً كسبا بما جزاء أيديهما فاقطعوا والسارقةُ والسارقُ{

 عزيـز  واهللا( ) فقرأت فانتبهتُ اهللا كالم ذاه ليس : قال ، اهللا كالم قلت ؟ هذا من كالم فقال أعرابي

 ؟ علمـت  أين من قلتُ ال قال ؟ القرآن أتقرأ فقلت اهللا كالم هذا أصبتَ فقال ] 38 : المائدة[ ) حكيم
  .3" قَطَع لَما ورحم غَفر ولو فقطع فَحكَم عز هذا يا قال

 : الواحدة السورة آيات بين المناسبة -2
 قبلهـا  والتي اآلية بين المناسبة الواحدة السورة آيات بين  المناسبات وجوه من تكون حيث

   :منها متعددة ألغراض واألولى الثانية اآلية بين جلياً االرتباط ويظهر
 ِإلَـى  يدعون الْكتَابِ من نَصيباً ُأوتُوا الَّذين ِإلَى تَر َألَم﴿ : -تعالى– كقوله لألولى سبب الثانية -أ

 ارالنَّ تَمسنَا لَن قَالُوا بَِأنَّهم ذَِلك معرِضون وهم منْهم فَرِيقٌ يتَولَّى ثُم بينَهم ِليحكُم اللَّه كتَابِ

  .] 24-23:  سورة آل عمران[﴾ يفْتَرون كَانُوا ما دينهِم في وغَرهم معدودات َأياماً ِإلَّا

                                                
هــ، مـن العلمـاء المعاصـرين      1296 هو الشيخ محمد الطاهر بن عاشور الشريف التونسي، ولد سـنة             1-

تفـسيره الـشهير بـالتحرير      : المجددين، عمل بالتدريس وكان له أثر في إصالحه بتونس، له مصنفات منها           
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تـأليف عمـر رضـا            : هـ، انظر 1393والتنوير، توفي سنة    

 .، دار إحياء التراث العربي، بيروت37،ص3كحالة، ح

معي، أحد أئمة علماء اللغة والشعر عبد الملك بن قُريب بن علي بن أصبح الباهلي،أبو سعيد األص         : األصمعي   2-
 ).162 ،ص4األعالم للزركلي،ج(والبلدان،ولد وتوفي في البصرة 

 .281 ص2م،ج1997-لتوزيع، تونس التحرير والتنوير،محمد الطاهر بن عاشور،دار سحنون للنشر وا3-
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 :الثانية في قال } معرِضون وهم منْهم فَرِيقٌ يتَولَّى ثُم { : األولى اآلية في قال لما-تعالى– فاهللا
} ذَِلك مقَالُوا بَِأنَّه نَا لَنستَم اماً ِإلَّا النَّارَأي اتوددعحـدث  إنما واإلعراض التولي ذلك أي  }م 

  .1" } معدودات أياماً إال النار تمسنا لن {   قالوا أنهم بسبب
وقَاَل الَّذي آمن يا قَومِ اتَّبِعـونِ       ﴿ : -تعالى–أن تكون اآلية الثانية تفسيراً لألولى كقوله         -ب

  شَادبِيَل الرس كُمدَأه تَاياا منْياةُ الديالْح هذا همِ ِإنَّمارِ    قَوالْقَـر ارد ـيةَ هرالْـَآخ ِإنو ع﴾ 
   .]39-38/غافر[

ألنـه  "يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع      "وترك العطف في النداء الثاني وهو       :" 2قال األلوسي 
تفسير لما أجمل في النداء قبله من الهداية إلى سبيل الرشاد، فإنها التحذير من اإلخـالد فـي     

  .3"وأتم وجه وأحسنهالدنيا والترغيب في إيثار اآلخرة على األولى ، وقد أدى ذلك إلى أعلى 
ويا قَومِ ما ِلي َأدعوكُم ِإلَى النَّجاة    ﴿:  -تعالى–أن تكون اآلية الثانية تأكيداً لألولى كقوله         -ج

تَدي ِإلَى النَّارِ    وونَنع               ـوكُمعَأنَا َأدو لْمع ِلي بِه سا لَيم بِه ُأشْرِكو بِاللَّه ي ِلَأكْفُرونَنعتَد 
  .]42-41:غافر سورة [ ﴾ِإلَى الْعزِيزِ الْغَفَّارِ 

لما قبله ، فقد كرر نداءهم إيقاظاً لهم عن سنة          تأكيداً   }... ويا قوم مالي أدعوكم      { :فقوله  
  .4الغفلة واهتماماً بالمنادي له ، ومبالغة في توبيخهم على ما يفعلون بدعوته

فاالعتراض يقع مؤكداً لمفهوم الكالم الذي وقع فيه ومقرراً لـه      :  أن تكون اآلية معترضة      -د
 فَـال  ﴿: -تعالى–للتعظيم وذلك كقوله    : ي ألغراض بالغية منها     في نفوس السامعين ، ويأت    

معِ ُأقْساقوومِ بِمالنُّج  ِإنَّهو ملَقَس لَو ونلَمتَع يمظع ِإنَّه آنلَقُر ففي .]77 :الواقعة[﴾كَرِيم
 ألنه اعتراض بين    } وإنه لقسم لو تعلمون عظيم     { : -تعالى–ية اعتراضان أحدهما قوله     اآل

–قوله  :   والثاني    }إنه لقرآن كريم  { وبين جوابه    }فال أقسم بمواقع النجوم    {القسم الذي هو    
وبين صفته الـذي    ) قسم  (  وهو اعتراض بين الموصوف الذي هو        } لو تعلمون  {: -تعالى
  .}عظيم {هو 

                                                
 -دار الكتـب العلميـة   : مفاتيح الغيب،فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي دار النشر            :  انظر 1-

 .218، ص7 م ،ط األولى، ج2000 -ـ ه1421 -بيروت 

 هو الشيخ محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي، شهاب الدين، مفسر، محدث، أديب، من المجـددين، ولـد                   -2
ألعـالم  ا: هـ، وكان سلفي االعتقاد مجتهداً في اإلفتاء، انظر       1270 هـ، وتوفي فيها سنة      1217ببغداد سنة   
 .176 ، ص7للزركلي   ح

 روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني،محمود األلوسي أبو الفضل، دار إحياء التراث العربي                    -3
 .96 ، ص18بيروت ،ج

 .71،ص12روح المعاني ج:  انظر-4
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ة االعتراض تعظيم شأن المقسم به في نفس القارئ أو السامع ، أي أنـه مـن عظـيم                   وفائد
  .الشأن وفخامة األمر

  

 أن تكون اآلية الثانية معطوفة على ما قبلها فتشاركها الحكم ، وال بد أن تكون بينهمـا                  -هـ
يضاعفَه لَه َأضـعافاً    من ذَا الَّذي يقْرِض اللَّه قَرضاً حسناً فَ        ﴿: -تعالى–جهة جامعة كقوله    

     ونعجتُر هِإلَيطُ وسبيو قْبِضي اللَّهةً ويرفالجهة الجامعـة هـي التـضاد    .]245:البقرة[ ﴾كَث   
   .ةوأمثلة هذا القسم تظهر في الطباق والمقابل

-تعـالى –ين مثل البياض والسواد ، ومثالـه فـي قولـه            دأما الطباق فهو الجمع بين متضا      -
}ونبكْسا كَانُوا يبِم اءزا جيركُوا كَثبلْييلًا وكُوا قَلحض82: التوبة  [}فَلْي[  
 األعراف وفيها بدو السوءة ، فاستطردت   اآليـات           ةومثاله قصة آدم في سور    :  االستطراد   -خ

 يوارِي سوآتكُم ورِيشاً وِلبـاس     يا بني آدم قَد َأنْزلْنَا علَيكُم ِلباساً      ﴿: في هذا الباب فقال تعلى      
        ونذَّكَّري ملَّهلَع اللَّه اتآي نم ذَِلك رخَي ى ذَِلكوهذا االسـتطراد    .]26:ألعرافسورة ا [ ﴾التَّقْو

من باب المنًة، لما خلق سبحانه من اللباس ، ولما في العري وكشف العـورة مـن المهانـة                   
 يفْتنَـنَّكُم   ال يـا بنـي آدم       ﴿ :-تعالى–يات إلى تكملة القصة فقال      ثم رجعت اآل  .. والفضيحة  

               ـوه اكُمري ا ِإنَّههِمآتوا سمهرِيا ِليمهاسا ِلبمنْهع نْزِعي نَّةالْج نم كُميوَأب جا َأخْركَم طَانالشَّي
  .]27: األعراف  [﴾ا جعلْنَا الشَّياطين َأوِلياء ِللَّذين لَا يْؤمنُون وقَبِيلُه من حيثُ لَا تَرونَهم ِإنَّ

 :ين الحديثين باسم اإلشارة ومثالـه     االنتقال من حديث إلى حديث تنشيطاً للسامع والربط ب         -ح
وله ـختم هذا الحديث بق   ) ص(دث عن بعض األنبياء في سورة       ـا تح ـ لم – سبحانـه   –أنه
 هذَا ذكْـر وِإن ِللْمتَّقـين       خْيارِوذَا الْكفِْل وكُلٌّ من األ    ِإسماعيَل والْيسع   اذْكُر  و﴿:-تعالى–

 يشير إلى ذكر األنبياء ، ثم يـشرع         }هذا ذكر {: قوله ].49-48:ص: سورة[﴾لَحسن مآبٍ 
هذَا وِإن ِللطَّـاغين لَـشَر   ﴿:-تعالى– ذكر النار ، فيقول في ذكر الجنة وبعد ذلك يشرع في   

   .]56 ، 55: ص   [﴾ جهنَّم يصلَونَها فَبِْئس الْمهاد  مآبٍ 
كأن يصل القرآن إلى غرضه أثناء الحديث عن شيء إلـى شـيء  آخـر           :  حسن التخلص    -ز

 في سورة األعراف في أكثر من أربعين آية ، ثم يصل            -عليه السالم -وسى  كالحديث عن م  
  فقال   - عليه السالم  -، وبعد ذلك يعود إلتمام الحديث عن موسى         إلى الحديث عن محمد     

ِإنَّا هدنَا ِإلَيك قَاَل عذَابِي ُأصـيب       واكْتُب لَنَا في هذه الدنْيا حسنَةً وفي الْآخرة         ﴿ :-تعالى  -
               ـمه ينالَّذكَاةَ والز ْؤتُونيو تَّقُوني ينا ِللَّذهَأكْتُبفَس ءتْ كُلَّ شَيعسي وتمحرو َأشَاء نم بِه

 نُونْؤمنَا يبِآيات  تَّبِعي ينـي             الَّذف مهنْـدكْتُوبـاً عم ونَهجِدي يالَّذ يالُْأم وَل النَّبِيسالر ون
  اةرواإلنجيلالتَّو         هِملَـيع مرحيو اتبالطَّي ملُّ لَهحينْكَرِ ونِ الْمع ماهنْهيو وفرعبِالْم مهرْأمي 

   رِإص منْهع عضياِئثَ والْخَب             وهرـزعو نُـوا بِـهآم ينفَالَّـذ هِملَيي كَانَتْ عالَْأغْالَل الَّتو مه
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          ونحفْلالْم مه ُأولَِئك هعي ُأنْزَِل مالَّذ وا النُّورعاتَّبو وهرنَص157 -156:سـورةاألعراف [ ﴾و.[  
سـورة  [ ﴾يهدون بِالْحقِّ وبِـه يعـدلُون     ومن قَومِ موسى ُأمةٌ     ﴿وبعد ذلك يعود قائالً سبحانه    

  ].  159:األعراف
 :مناسبة فواتح السور لخواتيمها 

حيث ارتبطت آيات السورة من اآلية األولى وحتى خاتمتها ارتباط العقد ، مما يكشف عن               
  .أسرار هذا البنيان العظيم 

  :المناسبة بين السور وتشمل : ثانياً
 فـي آخـر سـورة    -تعالى– ، ومثال ذلك قوله     ورة لخاتمة ما قبلها   مناسبة افتتاح الس    - أ

ثم قـال فـي سـورة الـنجم          ]49:الطور[﴾ومن اللَّيِل فَسبحه وِإدبار النُّجومِ    ﴿: الطور
 ].1:لنجم[﴾والنَّجمِ ِإذَا هوى﴿

ان الَّـذي  سـبح ﴿ :-تعالى– ومن أمثلة ذلك قوله :مناسبة مضمون كل سورة لما قبلها    - ب
             ـنم هِلنُرِي لَهوكْنَا حاري بى الَّذالَْأقْص جِدسامِ ِإلَى الْمرالْح جِدسالْم نالً ملَي هدبى بِعرَأس

    يرصالْب يعمالس وه نَا ِإنَّهاتفقال   سورة الكهف التي تليها في الترتيب     ل ]1:االسراء[﴾آي –
   ].1:الكهـف [﴾ ِللَّه الَّذي َأنْزَل علَى عبده الْكتَاب ولَم يجعْل لَه عوجـا           الْحمد﴿  :-تعالى

لما شـملت   ) سبحان(وسورة  " ،فافتتحت سورة اإلسراء بالتسبيح وسورة الكهف بالحمد        
 أتـى  -سبحانه وتعالى-يب هللا   وتكذيبه تكذ    اإلسراء الذي كذب المشركون به النبي       

ذب ، وسورة الكهف  أنزلت      ك عما نسب إلى نبيه من ال      -تعالى–لتنزيه اهللا   ) سبحان (ـب
ال بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف ، وتأخر الوحي  نزلت مبينـة أن اهللا                 

 نبيه وال عن المؤمنين ، بل أتم عليهم القصة بإنزال الكتـاب  فناسـب                عنيقطع نعمته   
ثم ظهر لـي وجـه آخـر       "2 ويقول اإلمام السيوطي   ،.1"افتتاحها بالحمد على هذه النعمة    

عن ثالثة أشياء    أحسن في االتصال وذلك أن اليهود أمروا المشركين أن يسألوا النبي          
 قصة ذي القرنين ، وقد ذكر جواب الـسؤال    عنعن الروح وعن قصة أصحاب الكهف       

                                                
 . 364،ص1 اإلتقان في علوم القرآن ، للحافظ جالل الدين السيوطي،دار الحديث القاهرة، ج-1

 هو عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين الخضيري السويطي،أبي الفضل جـالل الـدين،إمام                   -2
مائة مصنف ،منها الكتاب الكبير والرسالة الصغيرة ،نشأ في القاهرة يتيماً،ولمـا      حافظ،مؤرخ أديب،له نحو ست   

هـ، ومـن   911هـ، توفي سنة  849بلغ أربعين سنة اعتزل الناس،وخال بنفسه في روضة المقياس ،ولد سنة            
معجـم المـؤلفين،عمر رضـا      :الدر المنثور في التفسير المأثور،واإلتقان في علـوم القرآن،انظـر         :مؤلفاته  
 .،دارإحياء التراث العربي)130-128(،ص5كحالةج
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آخر سورة بني إسرائيل فناسب اتـصالها بالـسورة التـي شـملت جـواب               األول في   
  .1"السؤالين
  :هفيأقوال العلماء  وفي علم المناسباتأشهر المؤلفات  :المطلب الثالث 

 أول من تكلم في علم المناسبات ، وال ينقل إلينـا أنـه         2يعتبر اإلمام أبو بكر النيسابوري    
سبق به، وكان ينكر على علماء بغداد جهلهم بوجوه المناسبة بين اآليات ، وكـان يقـول علـى               
الكرسي إذا قرأ عليه لم جعلت هذه اآلية إلى جانب هذه اآلية ؟ وما الحكمة في جعل هذه السورة                   

  .3ه السورةإلى جنب هذ
ومن أشهر كتب   / لقد كان للمفسرين الباع الطولى في تعرضهم لعلم المناسبة والبحث فيه            

  :التفسير التي عرضت لهذا العلم 
ايا الكتاب السليم ألبي السعود محمـد بـن محمـد العمـادي     زمإرشاد العقل السليم في     - 1

  .هـ982
 . هـ1409األساس في التفسير للشيخ سعيد حوى  - 2

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن ، للشنقيطي محمد األمين بن محمـد المختـار                - 3
 .م 1993الجكني ، ت 

 .) هـ685عبد اهللا بن عمر ، ت( أنوار التنزيل وأسرار التأويل  - 4

 .هـ 754البحر المحيط لإلمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان األندلسي ، ت  - 5

 .ط1403تفسير ابن جزي الكلبي  - 6

 .تفسير القرآن الحكيم المشتهر باسم تفسير المنار للسيد محمد رشيد رضا - 7

 .هـ1393التحرير والتنوير لألستاذ محمد الطاهر بن عاشور ت  - 8

 .منير لوهبة الزحيليالتفسير ال - 9

روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لإلمام األلوسـي شـهاب الـدين             - 10
 .هـ1370محمود األلوسي 

  :ومن كتب علوم القرآن

                                                
بيـروت ط  -  تناسق الدر في تناسب السور ،لإلمام جالل الدين عبد الرحمن للسيوطي،دار الكتـب العلميـة          -1

 .100م ،ص1986-هـ 1406األولى 

 أبو بكر بن عبد اهللا بن محمد زن زياد النيسابوري الفقيه الشافعي الحافظ، رحل في طلب العلم إلى العـراق                     2-
والشام ومـصر ،قـرأ علـى المزنـي،ثم اسـتقر ببغـداد ، وصـار إمامـا للـشافعية هنـاك ، تـوفي                         

 .2/302:،شذؤات الذهب1/449،طبقات القراء،2/252:اللباب:هـ،انظر324سنة

،دار الفكـر العربـي، بيـروت،    55،ص1معترك األقران في إعجاز القرآن، جالل الدين السيوطي،ج      : انظر   3-
 .272،ص3واإلتقان،ج
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  .اإلتقان في علوم القرآن ، للسيوطي - 1
 .إعجاز القرآن ، د فضل عباس  - 2

 .م ، محمد أحمد يوسف القاسماإلعجاز البياني في ترتيب آيات القرآن الكري - 3

 .البرهان في علوم القرآن للزركشي - 4

 .تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي - 5

 .مباحث في التفسير الموضوعي ، مصطفى مسلم - 6

 .مباحث في علوم القرآن مناع القطان - 7

 .مناهل العرفان في علوم القرآن لألستاذ عبد العظيم الزرقاني - 8

 .م للدكتور محمد عبد اهللا درازالنبأ العظي - 9

 .الوحدة الموضوعية للقرآن الكريم للدكتور محمد محمود حجازي -10

  :وللعلماء في علم المناسبة اتجاهان 
  -:ن لعلم المناسبات الرافضو: االتجاه األول

 ، وأصحاب هذا الرأي يقولون     2 ومن قبله العز بن عبد السالم      ،1وتزعمه اإلمام الشوكاني  
  .المناسبة علم متكلفإن علم 

، اً من المفسرين جـاءوا بعلـم متكلـف   اعلم أن كثير  ": اإلمام الشوكاني  :وفي ذلك يقول  
واستغرقوا أوقاتهم في فن ال يعود عليهم بفائدة ، بل أوقعوا           وخاضوا في بحر لم يكلفوا سباحته ،        

أنفسهم في التكلم بمحض الرأي المنهي عنه في األمور المتعلقة بكتاب اهللا سبحانه ، وذلك أنهـم                 
أرادوا أن يذكروا المناسبة بين اآليات القرآنية المسرودة علـى هـذا الترتيـب الموجـود فـي                  

ت يبرأ منها اإلنصاف ، ويتنزه عنها كالم البلغاء ، فضالً عن            المصاحف فجاءوا بتكلفات وتعسفا   
كالم الرب سبحانه ، وحتى أفردوا ذلك بالتصنيف ، وجعلوه المقصد األهم من التـأليف ، كمـا                  

                                                
د من رواد الـدعوة واإلصـالح فـي     هو اإلمام محمد بن علي بن محمد الشوكاني،علم من أعالم الفقه ورائ   -1

هــ،في مدينـة    1173عصره،كاتب موضوعي،يرجع نسبه إلى هجرة شوكان من هجر صنعاء،ولد سـنة            
صناء،وحفظ القرآن في مسجدها الجامع،ودرج في بيت علم وفضل،أبوه كان يشغل قاضي صنعاء،ولقد استفاد            

هــ،معجم  1255تح القدير،نيل األوطارتوفيسنة  من علم أبيه ومن مكتبته الزاخرة بأمهات الكتب،من مؤلفاته ف         
 .11/53المؤلفين عمر رضا كحالة 

هـ، فقيـه   577 هو اإلمام عبد العزيز بن عبد السالم الدمشقي الملقب بسلطان العلماء، ولد في دمشق سنة                 - 2
التفسير الكبير، تـوفي    : وي، له مصنفات منها   شافعي بلغ رتبة االجتهاد تولى التدريس والخطابة بالجامع األم        

 .21،ص4األعالم للزركلي، ح: هـ، انظر660بالقاهرة سنة 
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 في تفسيره ، ومن تقدمه حسبما ذكر في خطبته ، وإن هذا لمن أعجب ما يسمعه                  ، 1فعله البقاعي 
ا القرآن ما زال مفرقاً ينزل حسب الحوادث المقتضية لنـزول الـوحي علـى               من يعرف أن هذ   

 وإلى أن قبضه اهللا عز وجل ، وكل عامل فضالً عن عـالم ال يـشك أن هـذه                     رسول اهللا   
يم أمـر   الحوادث المقتضية نزول القرآن متخالفة باعتبار نفسها ، بل وقد تكون متناقضة كتحـر             

لشخص أو أشخاص يناقض ما كان قد ثبـت         مر كان حراماً ، وإثبات أمر       كان حالالً ، وتحليل أ    
لهم قبله ، وتارة يكون الكالم مع المسلمين ، وتارة مع الكافرين ، وتارة مع من مضى ، وتـارة                    

هيـب،   ، ووقتاً في ترغيب ، ووقتـاً فـي تر  ، وحيناً في معاملة  ةمع من حضر ، وحيناً في عباد      
وآونة في بشارة، وآونة في نذارة، وطوراً في أمر دنيا، وطوراً في أمر آخرة، ومرة في تكاليف                 

  .2"تية، ومرة في أقاصيص ماضيةآ
   :المجيزون لعلم المناسبات: االتجاه الثاني
  . جمهور العلماء والمفسرين ومنهم الفخر الرازي والزركشي والسيوطي والبقاعي وهم

 4"أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط       ": في تفسيره  3يقول الفخر الرازي  
ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتـى تكـون كالكلمـة           : " ن علم المناسبة    ويقول السيوطي ع  

الواحدة متسقة المعاني منتظمة المباني ، علم عظيم لم يتعرض له إال عالم واحد عمل فيه سورة                 
البقرة، ثم فتح اهللا لنا فيه فلما لم نجد له حملة ، ورأينا الخلق بأوصـاف البطلـة ختمنـا عليـه                     

  .5"ن اهللا ورددناه إليهه بيننا وبيوجعلنا
إنك لتقرأ السورة الطويلة المنجمة ، يحـسبها الجاهـل          : "  6ويقول الدكتور محمد عبد اهللا دراز     

_  لـو تـدبرت   –أضغاثاً من المعاني حشيت حشواً وأوزاعاً من المباني جمعت عفواً ، فإذا هي       
                                                

هو إبراهيم بن عمر حسن الرباط بن علي بن أبي بكر البقاعي،أبو الحسن برهان الدين،مؤرخ وأديب يرجـع             -1
ى البقاع السورية ،سكن دمشق ورحل إلى بيت المقدس والقاهرة ،توفي بدمشق،من مؤلفاته نظم الدرر        أصله إل 

 ).هـ885-هـ 806 (56،ص1األعالم للزركلي،ج:في تناسب اآليات والسور،مالمح التفوق ،انظر 

 .72،ص1ج. فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ، دار المعرفة بيروت2-

-هـ 544( هو اإلمام محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التميمي البكري ،أبو عبد اهللا ،فخر الدين الرازي        -3
وهو قرشي النـسب،وأصله مـن      اإلمام المفسر أوحد زمانه في المعقول والمنقول وعلوم األوائل ،         ) هـ606

طبرستان،ومولده في الري وإليها نسبته ،وكان يحسن الفارسية، من تصانيفه مفاتح الغيـب ،معـالم أصـول               
 . 313،ص6الم للزركلي،م‘األ:الدين،انظر

 .146، ص5 مفاتيح الغيب ،ج-4

 .272،ص1 اإلتقان، ج5-

م عالم أديب، حصل علـى شـهادة   1958 هو الشيخ محمد عبد اهللا دراز، ولد بمصر وتوفي في الهور سنة     -6
 كحالـة،   معجم المؤلفين، عمر  : الدكتوراه في فرنسا، وعمل بالتدريس ونال عضوية هيئة كبار العلماء، انظر          

 .212،ص10ح
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بنية متماسكة ، قد بنيت من المقاصد الكلية على أسس وأصول ، وأقيم على كل أصل منها شعب                  
ل شعبة منها فروع تقصر أو تطول ، فال تزال تنتقل بـين أجزائهـا كمـا         وفصول، وامتد من ك   

د قد وضع رسمه مرة واحدة، ال تمس بشيء من تنـاكر            حتنتقل بين حجرات وأفنية في بنيان وا      
األوضاع في التقسيم والتنسيق، وال بشيء من االنفصال في الخروج من طريق إلى طريق، بـل             

تحـام   لأللفة، كما ترى بين آحاد الجنس الواحد نهاية النظام واال        ترى بين األجناس المختلفة مقام ا     
 وإنما هو حـسن الـسياقة ولطـف         ني أنفسها كل ذلك بغير تكلف وال استعانة بأمر خارج المعا        

      .1" وأثنائه ، يريك المنفصل متصالً والمختلف مؤتلفاًهالتمهيد في مطلع كل غرض ومقطع
ويرى الباحث أن الرافضين لعلم المناسبات ما هو إال تكلف وتعسف ال طائل منه ، وبعد استقراء                 

  : تتلخص في اآلتي متعددةأقوال العلماء الداعمين لهذا العلم نجد أن له فوائد 
  .معرفة وجوه اإلعجاز - 1
 .القرآنيستعان به في فهم معاني  - 2

 .بيان خصائص القرآن الكريم - 3
  

  : علم المناسبات في ترابط المعاني وإظهار إعجاز القرآن الكريم فوائد: المطلب الرابع 
  :إن لمعرفة علم المناسبات فوائد عظيمة 

 .تساعد على حسن التأويل ودقة الفهم وإدراك المعاني بين اآليات  -1

فالقرآن الكريم فيه الكثيـر مـن العلـوم كالعقائـد واألحكـام             م األلفاظ   ئ تربط األفكار ، وتال    -2
تبـارك  -واألخالق والوعظ والقصص وغيرها من مقاصد القرآن الكـريم ، التـي جعلهـا اهللا                

 هداية للبشر ، والتي تدور جميعها على الدعوة إلى اهللا ، والقرآن يبث هذا المعنى مـن                  -وتعالى
فة اآليات والسور ، فلو جمع كل علـم مفـرداً لفقـد    خالل المقاصد واألغراض الموزعة على كا 

  . بذلك القرآن أعظم مزايا هديه
.....  واعلم أن المناسبة علم شريف تحرز بها العقول ، ويعرف به قدر القائـل  :"قال اإلمام الزركـشي   

تـآلف  وفائدته جعل أجزاء الكالم بعضها آخذ بأعناق بعض ، فيقوى بذلك االرتباط، ويصير ال             : ثم يقول   
  .2"حاله حال البناء المتالئم األجزاء

ومن تأمل في لطائف نظم هذه السورة وفي        : "  في ختام تفسيره لسورة البقرة     :ويقول اإلمام الرازي  
بدائع ترتيبها علم أن القرآن كما أنه معجز بحسب ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً بـسبب ترتيبـه                  

آياته ، ولعل الذين قالوا أنه معجز بحسب ألفاظه وشرف معانيه فهو أيضاً بسبب ترتيبه ونظم                ونظم  
  3".آياته ، ولعل الذين قالوا أنه معجز بسبب أسلوبه أرادوا ذلك 

                                                
 .155نشر وتوزيع دار الثقافة ، الدوحة ، ص النبأ العظيم، محمد عبد اهللا دراز، 1-

 .61،ص1 البرهان في علوم القرآن،ج2-

 .140،ص4 مفاتيح الغيب ،ج3-
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انظر إلى بالغة هذا الكالم وحسن نظمه ومكانة أضماده ورصافة تفسيره ، هو             " :1وقال الزمخشري 
  .2"ر ما أعجز القويآخذ بعضه بحجز بعض، كأنما أفرغ إفراغاً واحداً ، وألم

والفائدة من التالؤم حسن الكالم في السمع ، وسهولة         : "  فوائد التناسب فقال   3وقد ذكر اإلمام الرماني   
في اللفظ، وتقبل المعنى له في النفس ، لما يرد عليها من حسن الصورة وطريق الداللة ، ومثـل ذلـك                    

اءته في أقبح ما يكون من الحرف والخـط،      قراءة الكتاب في أحسن ما يكون من الخط والحروف ، وقر          
  .4" فذلك متفاوت في الصورة، وإن كانت المعاني واحدة

  
  

                                                
النحـوي اللغـوي المـتكلم      محمود بن عمر بن محمد بن عمر العالمة أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي،             - 1

هـ بزمخشر وقـدم بغـداد، لـه عـدة     467المعتزلي المفسر يلقب جار اهللا ألنه جاور بمكة زمانا ،ولد سنة  
مؤلفات منها الكشاف في التفسير و الفائق في غريب الحديث و أساس البالغة و ربيع األبـرار ونـصوص                   

في األصول و المفصل في النحو و األنمـوذج فيـه           األخبار في الحكايات و متشابه أسماء الرواة و المنهاج          
ـ 538مختصر و األحاجي النحوية وغير ذلك ، توفي سنة            الـسيوطي   -طبقـات المفـسرين     :،انظـر .هـ

 .104،ص1ج

 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويـل فـي وجـوه التنزيـل،ألبي القاسـم جـار اهللا الزمخـشري                     -2
 .،دار الفكر362ص.،2الخوارزمي،ج

أصولي، مفسر، توفي سـنة  ، هـ،نحوي متكلم296 هو اإلمام أبو الحسن علي بن عيسى الرماني، ولد سنة        - 3
 .862،ص7معجم المؤلفين، عمر كحالة ح: هـ، انظر384

هـ، طبع من خالل ثالث رسـائل فـي        386 النكت في إعجاز القرآن ،ألبي الحسن علي بن عيسى الرماني،          4-
 .إعجاز القرآن، ذخائر العرب
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  المبحث الثاني 
   علم الفاصلة القرآنية 

  . وأنواعها واصطالحاًتعريف الفاصلة لغةً: ل المطلب األو
  :الفاصلة في اللغة: أوالً 

صـل  االفاصلة في اللغة من الفعل فصل وجمعها فواصل ، وهي مؤنث الفاصـل ، والف              
، فصل بينهما فصالً يفصل فانفصلت، وفصلت الشيء فانفـصل أي قطعتـه             ينجز بين الشيئ  االح

 والفاصلة خرزة خاصة تفصل بين الخرزتين فـي  .1طلفانقطع ، والفصل القضاء بين الحق والبا    
  .2العقد
  :الفاصلة في االصطالح : ثانياً 

  :ختلفت آراء العلماء قديماً وحديثاً في المعنى االصطالحي للفاصلة على النحو التاليا
الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجـب حـسن    : " عرفها اإلمام الرماني بقوله   - 1

  .3"إفهام المعاني
 .4"رينة السجعية كقافية الشعر وقهي آخر اآل: " وعرفها الزركشي فقال - 2

الفاصـلة فهـي     أمـا    ":هي كلمة آخر الجملة ، وقال       " :  بقوله 5وعرفها اإلمام الداني   - 3
"  وقـال    6"الكالم المنفصل عما بعده ، والكالم المنفصل قد يكون رأس آية وغير رأس            

كذلك الفواصل قد تكون رؤوس آي وغيرها ، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصـلة    
 .7"رأس آية

ك اللفظ الذي ختمت    بالفاصلة القرآنية ذل  يقصد  : " وعرفها الدكتور فضل عباس بقوله       - 4
، فكما سموا ما ختم به بيت الشعر قافية ، أطلقوا على ما ختمـت بـه اآليـة                   به اآلية 

 .8"اٍلكريمة فاصلة

                                                
 .،دار الشروق،بيروت34،ط585، والمنجد في اللغة،صالح الدين المنجد ،ص622لسان العرب، ص: انظر1-
 .، المكتبة اإلسالمية،استانبول727،ص2المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى وآخرون ،ج: انظر-2

 .97 النكت في إعجاز القرآن،ص3-

 .53،ص1 البرهان،ج4-

 هو اإلمام عثمان بن سعيد، أبو عمرو الداني، من أئمة القراءة ، له مصنفات منها التيسير في مذاهب القراء                    -5
 . 57ص / 2شذرات الذهب ج: هـ ، انظر422السبعة، توفي سنة 

 .53ص1 البرهان، ج-6

 .247،ص2 المصدر نفسه، ج -7

 .225 إعجاز القرآن، ص8-
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ما بعده ، وقد    عونعني بالفاصلة الكالم المنفصل     : " وعرفها الشيخ مناع القطان بقوله     - 5
 يكون ، وتقع الفاصلة عند نهاية المقطع الخطـابي ، وسـميت             يكون رأس آية وقد ال    

 .1"بذلك ألن الكالم ينفصل عندها

وبالنظر إلى التعريفات السابقة الذكر يرى الباحث اتفاق العلماء على أن الفاصلة القرآنية هي              
   .نهاية اآلية ، وكل رأس آية فاصلة وليس كل فاصلة رأس آية

  :أنواع الفواصل : ثالثاً 
والطُّورِ، وكتَابٍ مـسطُور، فـي      : ومثال ذلك قوله تعالى     : بالحروف الفاصلة المتماثلة  -1

الطـور، مـسطور، منـشور،      : ، فالكلمـات  ]4-1: الطـور  [رقٍّ منشُورٍ، والْبيت الْمعمورِ   
والْفَجـرِ، ولَيـاٍل عـشْرٍ،      : المعمور، تنتهي بفاصلة واحدة وهو حرف الراء، وقوله تعـالى         

فَلَا ُأقْسم بِالْخُنَّسِ الْجـوارِ     : عالىقوله ت و،]4-1: الفجر [  والشَّفْعِ والْوتْرِ، واللَّيِل ِإذَا يسرِ    
  حِ ِإذَا تَـنَفَّسبالصو سعسِل ِإذَا عاللَّيالْكُنَّسِ و] وقد استقلت الفواصـل  ، .2]18-15: التكوير

  :هيو -مكيال جلها من القرآنو) السور القصار( المتماثلة بإحدى عشرة من سور المفصل
  .التي تماثلت فواصلها في حرف الراء)  الكوثر– العصر – القدر –القمر (سور  •
 .اللتان تماثلت فواصلهما في حرف األلف المقصورة)  الليل–األعلى (سورتا  •

 ).ها(التي على فواصل األلف الممدودة بعدها الضمير ) مسالش(سورة  •

 .التي على الدال) اإلخالص(سورة  •

 .التي على السين) الناس(سورة  •

 .التي على النون) المنافقون(سورة  •

  .التي على الالم) الفيل(سورة  •
] 4-3:الفاتحة[الرحمنِ الرحيمِ، ملك يومِ الدينِ    :كقوله:  المتقابلة في الحروف   اصلةالف: ثانيا

ق والْقُرآنِ الْمجِيد بْل عجِبوا َأن جـاءهم منـذر          : للتقارب بين الميم والنون في المقطع، قوله      
  .3، تقارب مقطعي الدال والياء]2-1: ق [اَل الْكَافرون هذَا شَيء عجِيبمنْهم فَقَ

فيها سرر  :  هو أن تتفق الكلمتان في الوزن والحرف، كقوله تعالى         :ةالمتوازيالفاصلة  : ثالثا
وموضوعة فـي  ، ، فقد اتفقت الكلمتان مرفوعة]14-13: الغاشية [مرفُوعةٌ، وَأكْواب موضوعةٌ 

  .4الوزن والحرف

                                                
 .136 مباحث في علوم القرآن،ص1-

 .138مناع القطان، ص. مباحث في علوم القرآن، د:  انظر-2

 .74، ص1الزركشي، جزء، البرهان:  انظر-3

 .263 ص3السيوطي، جزء، اإلتقان:  انظر-4
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ونَمارِقُ : الكالم الوزن فقط، كقوله تعالى    وهو أن يراعى في مقاطع      : ةالمتوازنالفاصلة  : رابعا
  .1، فقد اتفقت الكلمتان مصفوفة ومبثوثة في الوزن]16-15:الغاشية[ مصفُوفَةٌ، وزرابِي مبثُوثَةٌ

َأسـفََل مـنكُم    ِإذْ جاُؤوكُم من فَوقكُم ومن      : د يراعى في الفواصل األلف المدية كقوله تعالى       وق
، بإلحـاق  ]10:األحـزاب  [الَْأبصار وبلَغَت الْقُلُوب الْحنَاجِر وتَظُنُّون بِاللَّه الظُّنُونَـا      وِإذْ زاغَتْ   

األلف، ألن مقاطع فواصل هذه السورة ألفات منقلبة عن تنوين في الوقف، فنزيد على النون ألف                
 رِواللَّيـِل ِإذَا يـس   : وتناسب نهايات الفواصل؛ أو حذف حرف، كقوله تعالى       . لتساوي المقاطع 

، بحذف الياء للتخفيف، ألن مقاطع الفواصل السابقة والالحقة بالراء، أو تـأخير مـا               ]4: الفجر[
ـ     : حقه التقديم لنكته بالغة أخرى كتشويق النفس إلى الفاعل في قوله           ةً فََأوجس في نَفْـسه خيفَ

، ألن األصل في الكالم أن يتصل الفعل بفاعله ويؤخر المفعول، لكن أخـر              ]67: طـه [موسى
  .2للنكتة البالغية السابقة) موسى(الفاعل هذا وهو 
   :وعالقتها بالسجعآنية اهتمام العلماء بالفاصلة القر: المطلب الثاني 

 ترتبط بما قبلها من الكالم ، بحيث تنحدر على          ةالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هام      
األسماع انحداراً وكأن ما سبقها لم يكن إال تمهيداً لها إذا حذفت اختل المعنى في اآليـة ، ولـو                    

  .3ع والذوق السليم سكت عنها القارئ استطاع السامع أن يختمه بها ، انسياقاً مع الطب
  : اهتمام العلماء بالفاصلة القرآنية: أوالً

كلمة آخر اآلية كقافية الـشعر وقرينـة الـسجع          "ف الفاصلة القرآنية أنها      عر :اإلمام الزركشي   
ي السجع  ونجده يقف على تعريف الفاصلة عند العلماء ويفرق بين السجع والفاصلة، بل نجده ينف             "

ويمتنع استعمال القافية في كالم اهللا ألن الشرع لما سلب عنـه اسـم          :" عن القرآن الكريم فيقول     
ثم نجده يتحدث عن إيقاع المناسبة في مقـاطع          4".عنه ألنه منه    الشعر وجب سلب القافية أيضاً      

النون وقسم الفواصل باعتبـار     الفواصل وعن ختم مقاطع الفواصل بحروف المد واللين وإلحاق          
المتماثل والمتقارب في الحروف وباعتبار المتوازي والمتوازن والمتطرف ثم اجتماع الفواصـل            
في موضع واحد والمخالفة بينهما واختالفها في موضعين والمتحدث عنه واحد وفي المقابل قـد               

  . قرآنتتفق الفاصلتان والمتحدث عنه مختلف ، وقد تكون الفاصلة لها في ال
الفواصل بالغة واألسـجاع    ":  اإلمام الرماني بالفاصلة القرآنية أيضاً فقال        عني :اإلمام الرماني   

، وذلك ألن الفاصلة تابعة للمعاني ، وأما األسجاع فالمعاني تابعة لها ، ثـم يتحـدث عـن                   عيب

                                                
 .76 ص1الزركشي، جزء، البرهان:  انظر-1

 .61-60ص، 1الزركشي، جزء، البرهان:  انظر-2

 .1الفاصلة القرآنية ،ص:  انظر-3

 .53،ص1 البرهان،ج-4
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لة علـى خـالف   ت المشاكفإذا كانت المشاكلة وصلة إليه فهو بالغة ، وإذا كان       : المشاكلة فيقول   
، ألنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة ، ومنه ما يحكـى عـن مـسيلمة      ذلك فهو عيب  

يا ضفدع نقي وال تنقين ال الماء تكدرين وال النهر تفارقين ، فهذا أغـث كـالم يكـون                    "الكذاب
ـ            : ويقول أيضاً    ، وأسخفه اني وفواصل القرآن كلها بالغة وحكمة ، ألنها طريق إلى إفهـام المع

الحروف المتجانسة   : التي يحتاج إليها في أحسن صورة ، ثم يقسم الفواصل إلى وجهين أحدهما              
  .1"والثاني الحروف المتقاربة

 اإلمام السيوطي بفواصل القرآن ، فذكر عدة تعريفـات للعلمـاء فـي              اعتني : اإلمام السيوطي 
 تـوقيفي   :ن أن لمعرفتها طريقين   عد ذلك طرق معرفة الفواصل ، وبي      بية ، ثم ذكر     الفاصلة القرآن 

فهو ما اجتهد فيه العلماء     : دائماً ، أما القياسي      هو ما وقف عليه النبي      : وقياسي ، فالتوقيفي    
ن أن الهـدف   ي، ثم نجده يتحدث عن الفائدة من الفاصلة ، ويب          قياساً على ما وقف عليه النبي       

منها تحسين الكالم ، ثم يتطرق بعد ذلك لسؤال هل يجوز استعمال السجع في القـرآن ؟ ويبـين            
: رأي الجمهور على عدم جواز ذلك ، ويبين أن فواصل القرآن ال تخرج عـن أربعـة أشـياء                 

: ، ثم يتحدث بعد ذلك عن أقسام الفواصل حيث قسمها إلى            واإليغال والتصدير والتوشيح    التمكين
  .2ومتوازن ومتوازي ومرصع ومتماثلمطرف 

تطرق الرافعي إلى فواصل القرآن الكريم ، فأكد قيمتها فـي جمـال        : 3مصطفى صادق الرافعي  
ـ النظم الموسيقي ، وأشار إلى أنها متفقة مع آياتها في قرار الصوت اتفاقـاً عجيبـاً يال     م نـوع  ئ

ن بهذا الوجه المعجـز فتألفـت كلماتـه مـن     وانفرد القرآ: الصوت الذي يساق عليه ، ثم يقول        
                ناً في نـسق    حروف لو سقط واحد منها أو أبدل بغيره أو أقحم معه حرف آخر لكان ذلك خلالً بي

الوزن وجرس النغمة ، في حس السمع وذوق اللسان وفي انسجام العبـارة وبراعـة المخـرج                 
 .4وإفضاء بعضها إلى بعضوتساند الحروف 

 الذي يتحدث عن القواعد في دراسة التناسب المعنوي ، فتحدث عن الجمع             :محمد عبد اهللا دراز     
بين األجناس المختلفة ، والوقوف على نهج القرآن ، الذي يعمد إلى األضداد ، يجاور بينهـا أو                  

 .5كان دعامة القترانهما في النظم شيئين في الوضع والمربما جاور بين

                                                
 .386- 296النكت في إعجاز القرآن ،ص: انظر 1-

 .266-247،ص3اإلتقان ،ج:  انظر2-

هــ،  1356هـ، في طنطا  بمصر، وتوفي فيها سنة 1297 هو األديب مصطفى صادق الرافعي، ولد سنة    - 3
 .13، ص8للزركلي، حـ، األعالم: انظر.  وهو شاعر ومن أكابر الكتابأصله من طرابلس الشام،

 .238والبالغة النبوية، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي،بيروت ،صإعجاز القرآن :  انظر-4

 .163-145،ص  النبأ العظيم:  انظر-5
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من أكثر الدارسين توسعاً في دراسة أوجه التناسب في النظم القرآني ، وقد تنـاول                : سيد قطب 
ي في القرآن ، حيث بـدأ حديثـه فـي هـذا         نهذا الموضوع ضمن حديثه في كتابه التصوير الف       

 بتقديم عرض موجز لما سبق أن وضحه العلماء من ألوان التناسب القرآني ولخـص               الموضوع
 :ذلك في ألوان ثالث

  .اإليقاع الموسيقي الناشئ من اختيار األلفاظ ونظمها في نسق جميل .1
 العلماء ، كالتعقيدات المتفقة مع السياق كأن تأتي الفاصـلة           االنكت البالغية التي تنبه إليه     .2

                  بعد الحديث عن إثبات القدرة هللا عـز وجـل ، وكـذلك             ﴾ كل شيء قدير   وهو على  ﴿

ـ ﴾ واهللا عليم بذات الصدور    ﴿ ن يعبـر  أ بعد الكالم عن العلم المستور كاالعتقاد مثالً وك
 ﴾اقْرْأ بِاسمِ ربك الَّذي خَلَـقَ       ﴿: -تعالى–بلفظ الرب في مواضع التربية والتعليم كقوله        

 إن ﴿  :-تعـالى – بينما يعبر بلفظ اهللا في مواضع التأليه والتعظيم مثل قولـه     ]1/العلق[
 ةاعالس لْمع هنْدع 34:لقمان [﴾اللَّه[.  

عن لون ثالث أبعد وأرقى وسماه التناسب اإليقاعي حيث أشار إلى أن في             تحدث سيد قطب     -ج
لجو ويؤدي وظيفـة أساسـية فـي البيـان      القرآن إيقاعاً موسيقياً متعدد األنواع يتناسق مع ا       

حـدة تبعـاً لتنـوع      وتحدث عن نظام الفواصل وتنوعه في السور المختلفة وفي السورة الوا          
  .1الموقف واألغراض

اآليـة   الذي يتناول الفاصلة القرآنية ويبين أنهم أطلقوا على ما ختمـت بـه               :فضل عباس    -7
الكريمة فاصلة ، كما سموا ما ختم به بيت الشعر قافية ، ثم نجـده يتحـدث عـن تناسـب                     
الفاصلة مع معنى اآلية وموضوعها ، ويقسم الفواصل من حيث غرضها الذي جـاءت مـن          

  2.يان وأخرى تحتاج إلى تأمل وتدبرأجله إلى فواصل أمرها ظاهر ال تحتاج إلى ب
ثم يتحدث الدكتور فضل عباس عن مناسبة الفاصلة بأنها جاءت متسقة مع موضوع اآلية وليس               

 إحكاماً فيـه    -تعالى–ومما يدل على إحكام الفاصلة في كتاب اهللا         : األمر عشوائياً ، حيث يقول      
على سـتة    دقة الصنعة وإحكام الروعة أننا نجدها في القرآن على طوله وكثرة آياته فهي تربو             

  .3ف آية تذكر فيها الفاصلة مرة واحدة أو مرتينآال
يز بمنهج فريد في فواصله وبين أسباب تسمية        ن أن القرآن الكريم تم     حيث بي  :مناع القطان    -8

: " الفاصلة بهذا االسم ألن الكالم ينفصل عنها ، ثم نجده يفرق بين الفواصل والسجع فيقول                
 إذا كان المراد بالسجع مراعاة مواالة الكالم على وزن واحـد دون مراعـاة       والذي أراه أنه  "

                                                
 .94-84التصوير الفني في القرآن،سيد قطب ، ص:  انظر-1

 .199إعجاز القرآن، ص: انظر2-

 .207 المصدر السابق ،ص-3
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المعنى فإن هذا تكلف ممقوت في كالم الناس فضالً عن كالم اهللا  أما إذا روعيت المعـاني                  
وجاء االتفاق في الوزن تابعاً لها دون تكلف فهذا ضرب من ضروب البالغة قد يـأتي فـي            

ي إطـالق   ف سمينا هذا القرآن بالفواصل دون السجع فذلك لتال        القرآن كما يأتي في غيره وإذا     
السجع على القرآن بالمعنى األول ثم يتحدث عن أنواع الفواصل في القرآن الكريم ويقـسمها            

  .1المتماثلة والمتقاربة والمتوازي والمتوازن: إلى أربعة أنواع 
ص كتاباً جديداً في علم الفاصلة ، أسماه الفاصلة القرآنية فيقول            الذي خ  :عبد الفتاح الشين     -9

من الباحثين من ينظر إلى الفاصلة في الكالم على أنهـا مناسـبة لفظيـة مرغوبـة                : " فيه  
ومطلوبة في اللغة العربية ، فهي تريح القارئ وترشده إلى تلوين الصورة وإجـادة الوقـف                

ا من إيقاع محبب وتمد القراء بـألوان مـن التنغـيم            وتزيد من روعة التالوة بما تخلع عليه      
 2."المؤثر والتطريب األخاذ

فالفاصلة في القرآن الكريم لها مزية هامه ترتبط من الكالم بحيث تنحـدر علـى األسـماع                 
اختل المعنى في اآليـة ولـو    انحداراًُ وكأن ما سبقها لم يكن إال تمهيداً لها، بحيث إذا حذفت             

سكت عنها القارئ استطاع السامع أن يختمه بها انسياقاً مع الطبع والذوق السليم ، فال عجب                
 والسارِقُ والسارِقَةُ فَاقْطَعوا َأيديهما جزاء بِما       ﴿ إذا سمعنا أن أحد األعراب سمع قارئاً يقرأ       

 اللَّه نا نَكَالًا مبواهللا غفور رحيم( وختمها بقوله]38/مائدةال [﴾كَس(3 فحكم فقطع بخٍ بخٍ عز.  
فليست فواصل القرآن مجرد توافق ألفاظ وأوزان بل لها عالقة وثيقة بما قبلها مع بقيـة                

  .4 في مواضعها غير قلقة وال نافرةاآلية ، ولهذا نجدها تأتي مستقرة في أماكنها ، مطمئنة
  :عالقة الفاصلة القرآنية بالسجع: ثانياً 

 ، أو مواالة الكالم على روى واحد ، ويجمع على أسـجاع  هو الكالم المقفى  السجع في اللغة     -أ
وأساجيع، وهو مأخوذ من قولهم سجعت الحمامة وسـجع الحمـام وهـو هديلـه وترجيعـه                 

   6".ق بكالم مقفى له فواصلطسجع سجعاً ن:"وفي المنجد ، 5.لصوته
  .7"وحدة الحرف األخير في الفاصلتين: " هو: أما في االصطالح 

  
                                                

 .136 مباحث في علوم القرآن،ص-1

 .1 الفاصلة القرآنية، عبد الفتاح الشين،ص- 2

 . من هذا المبحث15 انظر ص-3

 .2الفاصلة القرآنية، عبد الفتاح الشين،ص:انظر -4

 .128،ص7 العرب، ج لسان5-

 .322 المنجد،ص-6

 .355م، ص1992، تاريخ3 البالغة االصطالحية، عبده قليقله ، دار الفكر العربي،ط-7
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  .2"تماثل الحروف في مقاطع الفصول": 1وقال ابن سنان الخفاجي
  .3"هو أن تتفق الفاصلتان في الحرف األخير:"وقال السيد أحمد الهاشمي

 لتحسين الكالم    في الخطاب  حيث تقع الفاصلة عند االستراحة    :  الفرق بين الفاصلة والسجع      -ب
يباين بها القرآن بقية الكالم ، وسميت فواصل ألنـه ينفـصل عنـدها              بها وهي الطريقة ثم     

 قولـه  ويستدل على هذا من خـالل  الكالم ، حيث إن آخر اآلية فصل بينها وبين ما بعدها ،   
  ] 1/هود [﴾الر كتَاب ُأحكمتْ َآياتُه ثُم فُصلَتْ من لَدن حكيمٍ خَبِيرٍ  ﴿ :-تعالى–

 .4وعلى هذا فالفواصل أعم من السجع     فتكون مقاطع الكالم فيه متحدة في الحروف ،         أما السجع   
صلة القرآنية يجد الفارق الكبير بينها وبين السجع وبإمكاننا أن نلخـص الفـوارق            ومن يتأمل الفا  

  :بينهما على النحو التالي
تتطلب القافية التطابق التام بين عدد من الحروف في آخر كل بيـت مـن القـصيدة ، أمـا                 .1

  .رالفاصلة فال تلزم شيئاً من ذلك ، إذ نراها تجري في عدد من آيات السور إلى نمط آخ
كمـا فـي    ) الواو أو الياء    (كثير من سور القرآن الكريم ال يلتزم بشيء بعد الحرف الضيق            . 2

سورة الحج، فإذا قرأت هذه السورة مثالً وجدت فواصل اآليات ال تحمل أي شـبه بالقافيـة                 
  .5صل القرآنية يصلح ألن يكون قافيةولسنا نجد شيئاً مما التزمته الفوا

  : أقوال العلماء في الفاصلة –ج 
  .اختلف العلماء في جواز اعتبار الفاصلة من السجع إلى فريقين

  النافون السجع عن القرآن: الفريق األول 
  . اإلمام الرماني واإلمام الباقالنيويمثل هذا الفريق

  :الرمانيرأي اإلمام 
ن ا فيـرى فقد ذم اإلمام الرماني السجع واعتبره مذموماً،أما الفاصلة فهـي محمـودة ،              

الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع توجب حسن اإلفهام في المعـاني ، ووصـف الفواصـل         

                                                
هـ،أخذ األدب عن أبـي العـالء المعـري         423 بن محمد بن سعيد بن سنان الخفاجي،ولد سنة         هو عبد اهللا   -1

هــ،األعالم  466وغيره،مات مسموماً بقلعة عزاز من أعمال حلب،له كتـاب سـر الفـصاحة،توفي سـنة        
 . 122،ص4للزركلي،ج

، 1982،سـنة   1بن سنان الخفاجي،دار الكتب العلمية ،لبنان ط       سر الفصاحة ، ألبي محمد عبد اهللا بن محمد           -2
 .171ص

 جــواهر البالغــة فــي المعــاني والبيــان والبــديع، الــسيد أحمــد الهاشــمي، دار الكتــب العلميــة،  -3
 .305م، ص2005ار الفرقان،الطبعة العاشرة،البالغة فنونها وأفنانها، فضل عباس، د:،وانظر326ص

 .7الفاصلة القرآنية،ص:  انظر-4

 .278-275تمام حسان،ص:  القرآن، دراسة لغوية وأسلوبية للنص القرآنيالبيان في روائع:  انظر-5
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بالبالغة واألسجاع بالعيب  وعلل ذلك بأن الفواصل تابعة للمعاني ، أم األسجاع فالمعاني تابعـة        
مة في الداللة ، إذ الغرض إنما هو اإلبانة عن المعاني التـي إليهـا         كو قلب ما توجبه الح    لها وه 

الحاجة ماسة ، فإذا كانت المشاكلة موصلة إليه فهو البالغة ، وإذا كانت المشاكلة على خـالف                 
  .1ذلك فهو العيب واللكنة، ألنه تكلف من غير الوجه الذي توجبه الحكمة

وهكذا نجد الرماني يفرق بين الفاصلة والسجع في الجواز فالفاصلة بالغـة، والـسجع               
إلى المعنى، والقـرآن    عيب ، والفواصل تتبع المعاني ، والسجع اتحدت حروفه دون النظر            

  . سجعاً يكون  أن في نظره يعلو
امه مـن   قاس ما أ  ولعل الحكمة في نظرته تلك إلى السجع أن ذلك كان مبنياً على أس            

سجع الكهان، وما فيه من الغرابة والقبح الذي ال يقبل جداالً ، وإال فمن السجع مما يزيد                 
  .2المعنى قوة وتكون ألفاظه تابعة لمعانيه ويسهل قبوله ويجيء عامالً من عوامل التأكيد

   :3رأي الباقالني
وافق الباقالني الرماني في إنكار السجع في القرآن الكريم ، ووصف ما ادعاه اآلخـرون               

والذين يقدرون بأنه سجع هو وهـم ،        : " بأنها وهم فقال    بوجوده في القرآن وما ساقوه من أدلة        
ألنه قد يكون الكالم على مثال السجع ، وإن لم يكن سجعاً ألن ما يكون من الكالم سجعاً يختص                   
ببعض الوجوه دون بعض ، ألن السجع يتبع المعنى فيه اللفظ الذي يؤدي السجع، وليس كـذلك                 

  .4"آن ألن اللفظ يقع تابعاً للمعنىما اتفق مما هو في تقدير السجع من القر
فالباقالني ومن تبعه ال يذكرون السجع إال من خالل هذه الصورة القاتمة من صور البيان               

  .لمعنى وهي أن يكون اللفظ فيهما مقدماً على ا
والذي دفع الباقالني إلى هذا هو تشبيه السجع بالشعر فالشعر          : يقول الدكتور عبد الفتاح الشين      

يف المعنى على األلفاظ لتستقيم القافية، ولمـا كـان   م يكّثتقصد فيه القوافي المتحدة في األلفاظ ،        
فيه تابعة لأللفاظ، وأن    الشعر منفياً عن القرآن فكذلك السجع الذي يتبع منهجه ، وتجيء المعاني             

  :-تعـالى –عندما استنكر أن يكون القرآن قول شاعر أو كاهن في قوله            -سبحانه وتعالى  -اهللا  

وال بِقَوِل كَـاهنٍ قَلـيالً مـا      وما هو بِقَوِل شَاعرٍ قَليالً ما تُْؤمنُونِإنَّه لَقَوُل رسوٍل كَرِيمٍ   ﴿

                                                
 .97رماني،صإعجاز القرآن لل:  انظر1-

 .11الفاصلة القرآنية،ص: انظر-2

هـ، متكلم 403هـ، وتوفي فيها سنة 338لطيب الباقالني، ولد بالبصرة سنة  هو القاضي أبو بكر محمد بن ا       - 3
 .111،ص10معجم المؤلفين، عمر كحالة، ح: انظر. مشهور، صاحب كتاب إعجاز القرآن

 القـاهرة،  – إعجاز القرآن للباقالني ، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم ،دار المعارف             -4
 .58ص
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ونتَذَكَّر    ينالَمالْع بر نتَنْزِيٌل م      ِالَْأقَاوِيل ضعنَا بلَيَل عتَقَو لَوفقد "  ] 44 -40:الحاقة [﴾ و
  .1"لنفي وهو السجع الذي يكون المقصد األول فيه اللفظ أدخل السجع في ا

  : القائلون بأن السجع على ضربين : الفريق الثاني 
  .مذموم وهو ما كان متكلفاً يتبعه المعنى  - أ

 .محمود وهو الذي يأتي سهالً تابعاً للمعنى   - ب

 ، واإلمام ابـن     2ل العسكري اجي واإلمام أبو هال   ويمثل هذا الفريق اإلمام ابن سنان الخف      
  .األثير

  :مام ابن سنان الخفاجيرأي اإل
عده من السمو والعلو    ييسمى ابن سنان ما في القرآن من المقاطع المتماثلة سجعاً، إال أنه             

بحيث ال يستطيع أحد من البشر أن يسمو سموه، ويتكلم ابن سنان عن البواعـث التـي دفعـت                 
لـى مخـالفتهم    المفكرين للقول بوجود السجع في القرآن فيحمد لهم تلك البواعث مع الثبـات ع             

 ولم يسمو ما تماثـل      لوأظن أن الذي دعا أصحابنا إلى تسمية كل ما في القرآن فواص           : " فيقول
روفه سجعاً رغبة في تنزيه القرآن عن الوصف الالحق بغيره من الكالم المروي عن الكهنـة               ح

اركة وغيرهم ، وهذا غرض في التسمية قريب ، فأما الحقيقة فما ذكرناه ألنه ال فرق بـين مـش     
بعض القرآن لغيره كونه مسجوعاً ، وبين مشاركة جميعه في كونه عرضاً وصـوتاً وحروفـاً                
وكالماً عربياً ومؤلفاً ، وهذا مما ال يخفى ، فيحتاج إلى زيـادة فـي البيـان ، وال فـرق بـين        

  .3"الفواصل التي تتماثل حروفها في المقاطع وبين السجع 
فتصريف القول في القـرآن ، بحيـث   : " ان في كتابه سر الفصاحة بقوله  ويستطرد ابن سن  

و إطالق األلفـاظ فـي      أ ،   لمتقاربة حروفها في المقاطع أحياناً    يأتي بالسجع أحياناً أو بالفواصل ا     
 كان لحكمة سامية وسـر      –القرآن من غير مقاطع مع وجود ذلك كله في أعلى درجات البالغة             

  .4"قول وهو التصريف في ال– فلطي
  ولَقَد صرفْنَا ِللنَّاسِ في هذَا الْقُرآنِ من كُلِّ مثٍَل فََأبى َأكْثَر النَّـاسِ ِإالّ             ﴿ :-تعالى–يقول اهللا   

   ]89: اإلسراء [﴾كُفُوراً

  
                                                

 .12الفاصلة القرآنية،ص: انظر1-

مهران العسكري،أبو هالل،عالم باألدب له شعر،نسبته      – هو الحسن بن عبد اهللا بن سهيل بن سعيد بن يحيى             -2
هــ،األعالم  395الـصناعتين الـنظم والنثـر والفـرق بـين المعـاني،توفي         :إلى عسكر مكرم،من كتبـه    

 . 192،ص2للزركلي،م

 .166 سر الفصاحة،ص-3

 .167 المصدر السابق،ص4-
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  :رأي ابن األثير 
 قول من يذمون السجع ، كما استنكر القول من العلمـاء الـذي ال   1استنكر ابن األثير 

ـ     : " يسمون ما في القرآن من اتحاد المقاطع ، حيث يقول            ن أربـاب   وقد ذمه بعض أصحابنا م
هذه الصناعة ، وال أرى لذلك وجهاً ، فلو كان مذموماً لما ورد في القرآن الكريم فإنه قـد أتـى      
منه بالكثير حتى إنه ليؤتى بالسورة كلها مسجوعة كسورة الرحمن وسـورة القمـر وغيرهـا ،          

  .2"جملة فلم تخل منه سورة من السوروبال
بوية فمثاله مـن القـرآن   ويستدل ابن األثير على قوله بكثرة السجع في القرآن والسنة الن   

 َأفَلَم ينْظُروا ِإلَى الـسماء      مرٍ مرِيجٍ بْل كَذَّبوا بِالْحقِّ لَما جاءهم فَهم في أَ        ﴿ -تعالى -: قوله
 والَْأرض مددنَاها وَألْقَينَـا فيهـا رواسـي         فَوقَهم كَيفَ بنَينَاها وزينَّاها وما لَها من فُروجٍ         

ـ ومن السنة المطهرة ما رواه ابن مسعود ر       .  ]6-4/ ق [﴾نْبتْنَا فيها من كُلِّ زوجٍ بهِيجٍ     وَأ ي ض
 لنتستحي   إنا قلنا يا رسول اهللا   :  استحيوا من اهللا حق الحياء قال        "وعاً  رفم اهللا عنه عن النبي     

 ولكن االستحياء من اهللا أن نحفظ الرأس وما وعى والبطن وما            ليس ذلك : من اهللا والحمد هللا قال    
  .3 " اهللا حق الحياءحوى وتذكر الموت والبلى فمن عقل ذلك فقد استحيا من

  : بين الفريقينالتوفيق
 علـى   اًوبالنظر في أقوال العلماء المجيزين للسجع، يرى الباحث أن لدى العلماء إجماع           

تنزيه القرآن عن سجع الكهان وغيره من السجع المألوف، وبالتالي فهم متفقون في األصـل               
  .مع النفاة لوجود السجع في القرآن الكريم ، ولكن االختالف هو في التعبير فقط 

ن للسجع ينظرون إليه هذه الصورة القاتمة من صور البيان التي فيها يكون اللفـظ               فالنافو
   .مقدماً على المعنى 

قسم مذموم وهو الذي يكون فيه      : والمجيزون للسجع يرون أن السجع ينقسم إلى قسمين         
 فيـه   أما القسم المحمود وهو ما كان اللفـظ       . المعنى تابعاً للفظ ، وهذا القسم ينفونه عن القرآن          

  . يرون وقوعه في القرآن الكريمهمتابعاً للمعنى ، و
أن السجع لـيس    " :وبعد النظر في آراء المجيزين لوجود السجع والنافين له يرى الباحث          

 كما يرى ذلك النافون له ، بل منه ما هو مذموم وما هو محمود ، فالمذموم مـا     "كله مذموما 
                                                

باني المعروف بـابن األثيـر المـؤرخ،حفظ شـعر أبـي تمـام        هو أبو الفتح ضياء الدين نصر اهللا بن الشي     1-
 .173،ص1هـ،له كتاب المثل السائر،األعالم،الزركلي،م637والبحتنري،مات ببغداد سنة 

لفتح ضياء الدين نصر اهللا بن محمد بن محمد بن عبد الكـريم              المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبي ا        -2
 .210القاهرة ،ص-الموصلي دار النهضة مصر،الفجالة

، قال الترمذي إنما نعرفه من هذا الوجه من حديث أبان بن إسحق عن الصباح               637 ،ص 4 سنن الترمذي ،ج   3-
 .بن محمد ،وحسنه الشيخ األلباني
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ابعاً لمعناه ، وأما الفواصل فليـست مـن قبيـل            ، والمحمود ما كان لفظه ت      هكان تابعاً للفظ  
  . السجع وإنما هي جانب من جوانب اإلعجاز البياني للقرآن الكريم 

  :طرق معرفة الفواصل: المطلب الثالث 
الفاصلة في القرآن الكريم مستقرة مطمئنة في مكانها متسقة مع موضوع اآلية ، يتعلـق               

ختل المعنى ، ولمعرفة الفواصل في القرآن الكـريم  معناها بمعنى اآلية كلها، بحيث لو طرحت ال  
  .1طريقان توقيفي وقياسي

  :التوقيفي: أوالً 
له دائماً تحققنـا أنـه      نا أنه فاصلة ، وما كان يص      دائماً تحقق  ما كان يقف عليه النبي      

  : ، وما وقف عليه مرة ووصله مرة أخرى فيحتمل فيه ثالثة أمور ليس بفاصلة
  .أن يكون الوقف لالستراحة  .1
 .أن يكون الوقف لتعريف الوقف التام .2

 .أن يكون الوقف لتعريف الفاصلة .3

  .2صلها لتقدم تعريفهاوالوصل إما أن يكون غير فاصلة أو فاصلة و
كـان يقطـع   : " قالت  لما سئلت عن قراءة رسول اهللا  : روى أبو داود عن أم سلمة       

م يقف ، وكان يقرأها ملك      ث} مالرحمن الرحي {ثم يقف ،     }الحمد هللا رب العالمين     {قراءته ، يقرأ    
  .3"يوم الدين

لمنصوص المناسب وال محـذور  وهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص با     : القياسي  : ثانياً  
  .4وال نقصان وإنما غايته أنه محل فصل أو وصلفي ذلك ألنه ال زيادة فيه 

  :أما الطرق التي تعرف العلماء بها على قياس الفاصلة فهي 
  :مساواة اآلية بما قبلها وما بعدها في الطول والقصر •

 اآليات واستقرءوا الفواصل في السور طويلها وقصيرها ، وجدوا أن           عندما تتبع العلماء  
اآليات الطوال لم تأت إال في السور الطوال على قدر متساو وكذلك لم تـأت القـصار إال فـي                    
أقصر السور ، واستنبطوا أصالً لمعرفة الفاصلة ، وهو مساواتها لما قبلها وما بعدها في الطول                 

 وقولـه   ]36/األنعام [﴾ِإنَّما يستَجِيب الَّذين يسمعون     ﴿: -تعالى–له  والقصر، ولهذا لم يعدوا قو    
                                                

فـضل عبـاس دار الفرقـان،األردن ،       .، وإتقان البرهان فـي علـوم القـرآن،        247،ص3اإلتقان،ج:  انظر -1
 .440،ص1ج

 .268،ص2 ، اإلتقان في علوم القرآن،ج24،ص1معترك األقران ج: انظر2-

تحفة األحـوذي بـشرح جـامع الترمـذي،         : ، وانظر 2927 سنن الترمذي، باب فاتحة الكتاب، حديث رقم         3-
 .، قال الترمذي عنه حديث غريب ، وصححه الشيخ األلباني198،ص8للمباركفوري،ج

 .245أصول الفقه، ألبي زهرة، ص: انظر4-
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 التي هـي  ةسورال  آليات لعدم مساواة هذه الكلمات  ]22/األعراف [﴾ فَدلَّاهما بِغُرورٍ  ﴿  :-تعالى–
 االستقراء فيبقى أن هذا الحكم الثابت في ].21/المـدثر  [﴾ثُم نَظَر  ﴿ :-تعالى–منها وعدوا قوله  

أغلبي ال كلي فالغالب أن آيات السور الطوال طويلة وآيات السور القصار قصيرة ، وقد يكـون                 
  .1األمر على خالف ذلك تبعاً للتوقيف

  : ة لغيرها مما هو معها في السورة في الحرف األخير منها أو فيما قبلهمشاكلة الفاصل* 
وذلك أن كل آية جاءت في القرآن فإنما تعتبر فاصلتها بآخر حرف فيها بحيـث تكـون                 

 ﴾اللَّـه الـصمد     *  قُْل هو اللَّـه َأحـد        ﴿مشاكلة لما قبلها وما بعدها في الحرف األخير نحو          
فـإن العبـرة    } يؤمنون{ كان ما قبل الحرف األخير منها حرف مد نحو           فإذا ]2،  1/اإلخالص[

تكون بالمشاكلة فيه مع اعتبار المساواة في الوزن ، وأكثر الفواصل وقوعاً ما كان بحرف المـد        
وال فـرق  ، عى إلى التطريب ومد الـصوت  دسواء كان في اآلخر أو فيما قبله ألن حرف المد أ          

، } المتقـين   { نحـو   الفواصل التي قبل الحرف األخير حرف مد        بين األلف والواو والياء في      
  .2} المفلحون{

  :انقطاع الكالم  •
وذلك أن كل كلمة مشتملة على حرف المد ووقعت بعد كلمة أخرى مـشتملة علـى                

اني سواء اعتبرت الفاصلة     يكون فاصلة ، فالفاصلة هي الث      نحرف مد كذلك وصلح كل منهما أل      
َأعطَـى   {أم بـالحرف األخيـر نحـو     ]26/النساء [}عليم حكيم {بما قبل الحرف األخير نحو      

  .3 ]8: النجم  [}دنَا فَتَدلَّى {]5: الليل  [}واتَّقَى
-رضوان اهللا علـيهم -ل عن الصحابة ويرى الباحث أن ال سبيل لمعرفة اآلية سوى النق    
مباشرة ، وسؤالهم له عـن رؤوس        الذين عايشوا نزول القرآن الكريم وسمعوه من النبي         

آية ولـم يعـدوا   ) المص(  لالجتهاد من قبل العلماء ، حيث عد العلماء          فيه  مجال الاآليات ، و  
آية ، ولو كـان     ) طس  ( آية ولم يعدوا نظيرها وهو    )  يس   (وعدوا  آية ،   ) الم  ( نظيرها وهو   

  .األمر مبنياً على القياس لكان حكم المثالين فيما ذكروا واحداًُ 
 ذَِلـك  لـم  أ ﴿ : -تعالى– ذلك اإلمام الزمخشري عند تفسيره لقوله      إلى وقد أشار 
   ف بيلَا ر تَابالْك    ينتَّقى ِللْمده بعض هذه  فإن قلت ما بالهم عدوا      " بقولة   ]2،  1/البقرة[ ﴾يه

  .4" مجال للقياس فيه كمعرفة السورهذا علم توقيفي ال: الفواتح آية دون بعض قلت
                                                

بشير اليسر شرح ناظمة الزهر في علم الفواصل،عبد الفتاح القاضي، الهيئة العامة لـشؤون المطـابع                : انظر 1-
 .32األميرية ص

 .33بشير اليسر،عبد الفتاح القاضي،ص:  انظر-2

 .42بشير اليسر،عبد الفتاح القاضي ،ص:  انظر3-

 .431،ص1إتقان البرهان، ج: وانظر. 105،ص1 الكشاف،ج4-
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  الفصل األول  
  تعريف بسورتي األنفال والتوبة

  :ثان وفيه مبح
  المبحث األول 

  تعريف عام بسورة األنفال
  :تسميتها ، نزولها ، فضلها ، عدد آياتها : المطلب األول 

  :تسميتها : أوالً 
   :تعريف السورة لغةً -1

الشرف والفضل والرفعـة،    : والسور. المنزلة ، والجمع سور ، وسور       ": هي  والسورة  
ـ قيل ألنها منزلة بعد منزلة مقطوعة       : سميت السورة بذلك  و. ومنه سميتْ سورة القرآن   : قيل ن ع

  . األخرى
 سميت السورة من القرآن سورة ألنها درجة إلى غيرها، ومن همزهـا جعلهـا                :1هقال ابن سيد  

  .أكثر القراء على ترك الهمزة فيها ، وةبمعنى بقية من القرآن وقطع
سميت سورة القرآن تشبيهاً بسور المدينة، لكونها محيطة بآيات وأحكام إحاطة الـسور             : وقيل* 

  .2"بالمدينة
   : تعريف األنفال لغة-2

النَّفَل والنافلة ما كان زيادة علـى   .: وعطائه -تعالى–الغنيمة ألنها من فضل اهللا  : النفل  
مـن   ":  على البالء في الحرب ريضاًوهو أن يقول اإلمام تح،  . 3 َأنْفاالًسميت الغنائم لذا  اَألصل  

 وسميت سورة األنفال بهذا االسم ألنها نزلت تعـالج قـضيةً     .4 "قتل قتيال له عليه بينة فله سلبه        
 وصحابته رضـوان    مهمةً حدثت في غزوة بدر الكبرى، حيث إنها أول غزوة يغزوها النبي             

حتى كاد الشقاق يدب في صفوف الصحابة       اهللا عليهم ، ولم يك هناك علم بأمر الغنيمة وتقسيمها           
  .رضوان اهللا عليهم أجمعين 

                                                
ولد في . إمام في اللغة وآدابها:  هـ458 - 398 علي بن إسماعيل، المعروف بابن سيده، أبو الحسن -1

 .263 ،ص 4األعالم للزركلي ج) وكذلك أبوه(كان ضريرا . األندلس وانتقل إلى دانية فتوفي بها

لعروس ،محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب  وتاج ا427 ص– 6  لسان العرب، ج2-
 . 553 ص– 6بمرتضى، الزبيدي ، شرح القاموس للزبيدي، ج

 .670 ،ص 11لسان العرب ج:  أنظر-3

 ص الجامع الصحيح المختصر، محمد بن إسماعيل أبو عبد اهللا البخاري ، كتاب المغازي، باب من لم - 4
 .1143ص.3ج1994،ر1987بيروت،ط الثالثةيخمس األسالب دار ابن كثير،
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محمد بن عبد الرحيم حدثنا سعيد بن سليمان أخبرنا هشيم عن   في صحيحهأخرج البخاريوقد 
سورة األنفال قال : أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير قال قلت البن عباس رضي اهللا عنهما 

  .1"نزلت في بدر
   .كتبت في المصحف حين كتبت أسماء السور وسم بين المسلمين  االاهذبقد عرفت فٍ

 زائدة على مـا هـو       - تعالى -النفل الغنيمة سميت به ألنها عطية من اهللا         ":2ويقول أبو السعود  
 بطريق التنفيل زيـادة علـى      ىطلق على ما يعط   أصل األجر في الجهاد من الثواب األخروي وي       

السهم من المغنم وقرئ علنفال بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الالم وإدغام نـون عـن فـي               
  .3"الالم
  : نزولها :ياً ثان

نزلت في المدينـة إال آيتـين منهـا،          مدنية    سورة األنفال  بأنأهل العلم   صرح كثير من    
  : -تعـالى –وقولـه   . ]30: األنفال  [  }وِإذ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ِليثبِتوك      {:-تعالى–قوله  : وهما

}نم كعتَّبنِ امو اللَه كسبح ها النَبِينين يا َأيؤم4"} الم.  
   مدنية بدرية في قول الحسن و عكرمة وجابر        سورة األنفال سورة     "  :5ويقول اإلمام القرطبي  * 

وِإذ يمكُـر بِـك الَّـذين     { -تعالى–هي مدنية إال سبع آيات من قوله  : و عطاء وقال ابن عباس      
  .6"إلى آخر السبع آيات ] 30: ل األنفا[  }كَفَروا 
  :فضلها :ثالثا

عن واثلـة بـن     فيروى  لقد ضعف أهل العلم ما ورد في فضل كثير من السور واآليات             
التـوراة الـسبع   أعطيـت مكـان    (  رسول اهللا  : قال: قال– رضي اهللا عنه   -األسقع الليثي   

ويقـصد  ) وأعطيت مكان الزبور المئين وأعطيت مكان اإلنجيل المثـاني وفـضلت بالمفـصل             

                                                
 .1703،ص 4ج3805،ر1987المختصر، دار ابن كثير،بيروت،ط الثالثة الجامع الصحيح - 1

هـ، بقرية قريبة من القسطنطينية، 898 هو الشيخ أبو السعود محمد بن محمد العمادي الحنفي، ولد سنة -2
هـ ودفن 982ت عرف أهله بالفضل والعلم، اشتغل بالتدريس والقضاء والفتوى، توفي سنة ونشأ في بي

 .59،ص7األعالم للزركلي، ح: بجوار أبي أيوب األنصاري بالقسطنطينية، انظر

 إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم ،محمد بن محمد العمادي أبو السعود، دار إحياء التراث العربي -3
 .2 ، ص 4 بيروت ج –

 .316 ، ص 7الجامع ألحكام القرآن ،محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللا ،ج :  انظر- 4

محافظة ( أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبى بكر بن نوح األنصاري الخزرجى كان مقره منية أبن خصيب 5-
هـ، وله كتاب جامع أحكام القرآن فى تفسير القرآن،موسوعة 671بها سنة توفى ودفن ) المنيا بمصر

 .445،ص1ج:األعالم

 .316،ص7ج:  الجامع ألحكام القرآن- 6
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هي السور التي يكون عـدد  : والمئين. السور السبع الطوال من البقرة حتى األنفال والتوبة :بالسبع
  .1".ة تُثنى في كل صالألنهاسورة الفاتحة وسميت بذلك : والمثاني.آياتها مائة آية فأكثر

  :عدد آياتها :رابعاً
كلماتها ألـف  ،و ةسبعون آيآياتها خمس و ”سورة األنفال    : 2يقول اإلمام الحافظ ابن كثير    

ة حروفها خمسة آالف ومائتان وأربعة وتسعون حرفـا         كلمة وستمائة كلمة وإحدى وثالثون كلم     
  .  3"واهللا أعلم

  .الجو الذي نزلت فيه: المطلب الثاني 
 بالغزوات والجهاد في سبيل اهللا فقـد عالجـت بعـض            ئ نزلت في جو مل    سورة األنفال 

 مـن التـشريعات الحربيـة       النواحي الحربية التي ظهرت عقب بعض الغزوات وتضمنت كثيراً        
واإلرشادات اإللهية التي يجب على المؤمنين إتباعها في قتالهم ألعداء اهللا وتناولت جانب الـسلم               

  . 4والحرب وأحكام األسر والغنائم 
  .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث

إن :  سـورة األعـراف     آلخـر   سـورة األنفـال    مناسـبة أول  يقول اإلمام البقاعي عن     
الرجل الـذي آتينـاه آياتنـا       ختتمة بقصة    الم - عليه السالم    -قصة موسى    آخر" األعراف"آخر

للتتمات حتى كان آخر     تقدم البد منها وتتمات      هو تتمات لما   بعد ذلك إنما   وأن ما ،   فانسلخ منها 
 بإذعان وتمام الخضوع ، فلما أضيفوا إلى تلك الحضرة العاليـة اقتـضى    -ذلك مدح من أهلهم     

أي الَّـذين عنـد   ) يسألونك (-تعالى–فأجيب بقوله   عن حال الذين عند المخاطب       ذلك سؤاالً 
فهم المستحقون لألنفال ،ولـيس لهـم       ...ربك هم الذين هزموا الكفار في الحقيقة كما علمتم ذلك         

إليها التفات ،وإنّما همهم العبادة والذين عندك إنّما جعلتهم آلـة ظـاهرة ،ومـع ذلـك ، فهـم                    
-ازعة ينبغي االستعاذة باهللا منهـا     التي توليتهم إياها بأيدي جنودي سؤال من      ) أألنفالعن  (يسألون

                                                
 .25 ،ص 1عقد الدرر فيما صح في فضائل السور، أبي خالد أيمن بن عبد العزيز أبانمي،ج:  انظر-1

 إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي أبو الفداء عماد الدين حافظ مؤرخ ولد في قرية من أعمال - 2
ع أبيه إلى دمشق ورحل في طلب العلم حتى صار من األئمة المشار إليهم وتوفى بصرى الشام وانتقل م

 ،ص 1هـ، موسوعة األعالم ج774بدمشق وهو صاحب التفسير المشهور والبداية والنهاية في التاريخ سنة 
479. 

 ،   2 هـ ،ج 774-  700 تفسير القرآن العظيم ،أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي،-3
 . م ،1999 - هـ 1420  دار طيبة للنشر ،ط الثانية 374ص 

 .http://forum.z88z.com/t882.htmlhttp://forum.z88z.com/t882.htm موسوعة القرآن الكريم - 4

http://forum.z88z.com/t882.htmlhttp://forum.z88z.com/t882.htm
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الكلمـة والـضعف عـن مقاومـة         ألن ذلك يفضي إلى افتراق       -كما نبه عليه آخر األعراف      
  .1"األعداء

 الداعية إلى البـراءة ممـن يخـشى         -لما كانت مناسبة أول سورة التوبة        :يقول اإلمام البقاعي  
 آلخر األنفال المبين لمن يصلح للوالية المختتم بشمول العلم في حد عظيم من الظهور ،              -نقضه  

 قصرها على براءة مع طولها واشتباه أمرها على الصحابة في كونهـا سـورة              قدمت األنفال مع  
مستقلة أو بعض سورة كما قدمت آل عمران مع قصرها على النساء لمثل ذلك مـن المناسـبة ،    
فكان ما ذكر في براءة من البراءة والتولي شرحا آلخر األنفال ، وكانت األنفال من أوائـل مـا                   

 ،  ءة من آخر القرآن نزوال ، وكانت قصتها شـبيهة بقـصة األنفـال             نزل بالمدينة ، وكانت برا    
ة سورة واحدة كلتاهما نزلت في القتال وتعدان السابعة مـن الطـول             سورة األنفال والتوب  : وقيل

وبعدها المئون ، وهذا قول ظاهر ألنهما معا مائتان وست فهما بمنزلة سـورة واحـدة ، وقـال                  
هما سورتان  وكان التفـصيل فـي   :  فرجة لقول من يقول    هما سورتان فتركت بينهما   : بعضهم  

كل منهما من نبذ العهد إلى من خيف نقضه ، وأن المسجد الحرام ال يصلح لواليته إال المتقون ،                   
وأن المشركين نجس ال صالحية فيهم لقربانه ، وأن قلة حزب اهللا ال تضرهم إذا لزمـوا دعـائم    

صل في ثباتهم لبس ، والحث على الجهـاد فـي غيـر             النصر الخمس وكثرتهم ال تغنيهم إذا ح      
لهم درجات عند ربهـم ومغفـرة ورزق   (: كما أشار إليه في األنفال بقولهموضع  وضمان الغنى  

وكذلك أحكام الصدقات التي هي من وادي الغنائم ، وذكر أصناف من تجـب              ] 4:األنفال[) كريم  
فاق وغيره كما فعلوا في مال التجارة الـذي         لهم الصدقات ، واألمر باإلنفاق المشار إليه في اإلن        

والـذين كفـروا ينفقـون      :(فـي األنفـال بقولـه     أرصدوه على غـزوة أحـد المـشار إليـه           
أي بالتناصر في األنفال وغيره كما فعلوا في مال التجارة الذي أرصـدوه              ] 73:األنفال[)أموالهم

كفـروا ينفقـون     إن الـذين     (: حتى استعانوا بـه علـى غـزوة أحـد المـشار إليـه بآيـة               
واألمر الجامع للكل أنهما معا فـي        ] 49: األنفال   [ )إال تفعلوه   ( مع آية    ] 36:األنفال[)أموالهم

: في أول أمره وأثنائه ومنتهاه ، وقال اإلمام أبو جعفر بن الزبير فـي كتابـه    بيان حال النبي    
 مع أن الشارع    - أن يتكلف بتوجيهه حتى أن شدة المشابهة وااللتئام          اتصالها باألنفال أوضح من   

 ،  )بسم اهللا الرحمن الرحيم     ( أوجب أن ال يفصل بينهما       - لم يكن بين انفصالهما      -عليه السالم -
 ] 39: األنفـال   [ )وقاتلوهم حتى ال تكـون فتنـة     ( وذلك أن األنفال قد تضمنت األمر بالقتال        

ن الزحف وحكم النسبة المطلوب فيها بالثبوت ولحوق التأثيم للفـار وأنهـا             وبين أحكام الفرار م   
على حكم الضعف وحكم األسرى وحكم والية المؤمنين وما يدخل تحت هذه الوالية ومن يخرج               

                                                
: دار النشر نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي : انظر1-

 .170 ،ص 1 م ،ج1995 - هـ 1415 - بيروت -دار الكتب العلمية 
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عنها ، ثم ذكر في السورة األخرى حكم من عهد إليه من المشركين والبراءة منهم إذا لم يوفوا ،                   
،  ، وأحكام متواردة على قصة واحدة      لى ما يتعلق بهذا ، وكله باب واحد       وحكم من استجار منهم إ    

وهو تحرير حكم المخالف ، فالتحمت السورتان أعظم التحام ، ثم عاد الكالم إلى حكم المنـافقين               
وهتك أستارهم، وأما تطابق آخر األنفال مع أولها فقد ظهر مما مضى ، وأيضا فلما ذكـر فـي                   

فانبـذ إلـيهم    (:هد تارة بنبذه إلى من خيفت خيانته كائنا من كان في قوله           آخر التي قبلها أمر الع    
إال علـى قـوم     (  :قولهوتارة بالتمسك به عند األمن من ذلك في          ] 58: األنفال  [  )على سواء   

 ،وبين من يصلح للمواالة ومن ال يصلح من المـشركين          ] 72: األنفال   [ )بينكم وبينهم ميثاق    
كم لهم إنما كانت بإذن من اهللا ورسوله ، فكما فعلتم المعاهدة بإذنهما فافعلوا              أي وإن كانت معاهدت   

 العهـد إنمـا هـو ألجـل     النقض تبعاً لهما ، ودل سياق الكالم وما حواه من بديع االنتظـام أن       
، وأما اهللا ورسوله ألنه ما فعل ذلك به إال وهو قادر على نصره بسبب وبغير سـبب ،                   المؤمنين

إال الذين عاهدتم مـن المـشركين ثـم لـم          ( :يمن نقض أو قارب من قوله بعد        وعلم أن ذلك ف   
إلى تبوك كان المنافقون يرجفـون   لما خرج رسول اهللا :  اآلية ؛ قال البغوي   ) ينقضوكم شيئاً 

، فأمر اهللا بنقض     األراجيف ، وجعل المشركون ينقضون عهوداً كانت بينهم وبين رسول اهللا            
فخرج أبـو   ،   58:  األنفال )تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم      وإما( :عهودهم وذلك قوله تعالى     

كين وبين المشر   ونزلت براءة في نقض ما بين رسول اهللا          -رضي اهللا عنهم  -بكر والمؤمنون   
من العهد الذي كانوا عليه فيما بينهم وبينه أن ال يصد عن البيت أحد جاءه وال يخاف أحـد فـي       

  .1الشهر الحرام

  .األنفالبيان األهداف والمقاصد لسورة : المطلب الرابع
  :إن من أهم أهداف السورة ومقاصدها 

  ، حيـث أن سـورة  قوانين النصر ربانية وماديةة وأفرادها بأن  زرع مفاهيم راسخة لدى األم    * 
وبداية النصر لجنـد  تاريخ اإلسالم،  الغزوات فيأولى األنفال نزلت عقب غزوة بدر التي كانت 

 كتابـه الخالـد   فـي  -تبـارك وتعـالى  -وسـماها اهللا   ،الصحابة بسورة بدرفسماها بعض  اهللا
 مـا   ورسمت الخطة التفصيلية للقتال وبينتبإسهاب ، وقعة ألنها تناولت أحداث الم،)الفرقان(بـ

رغـم   وثبات،شجاعة ب  الباطلالوقوف في وجهوالفداء بالبطولة  ينبغي أن يكون عليه المسلم من
 وقدرته ، ثم بأخـذهم بكافـة        -تعالى–قلة عدد المسلمين وعتادهم كان النصر حليفهم بعون اهللا          

  .التاريخ اإلسالمي الباطل فيوجند  الحق  جندرك بين المعاىوكانت أولاألسباب المادية، 

، فالحق ال يحق والباطـل ال يبطـل          من سنن  له بينت السورة لنا أن النصر والتمكين ال بد        •
بمجرد بيان نظري ولكن الحق يحتاج إلى قوة حتى تحقه ، وال يعقل أن يقوم أهـل الباطـل                 

                                                
 .263- 255 ،ص 3ج: نظم الدرر) : انظر(1-
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  ال بد من القانون اإللهي قـانون التـدافع        بالتسليم ألهل الحق حقوقهم على طبق من فضة إذ        

النصر في غزوة بدر والتي يمكن  ال يأتي صدفة ، فسورة األنفال تتحدث عن قانوني فالنصر
االستعداد للقتال بالعـدة والتهيئـة   ( مادية وأخرى) اهللا النصر من عند( ربانية سننأن تكون 
 )والعسكرية النفسية

 

 تحتوي علـى  وهي.  كل منهما يتناول أحد هذه القوانينيين ،رئيسقسمين  انقسمت السورة إلى* 
 واالسـتعداد ، ولكن ال بد من التخطيط ، النصر من عند اهللا الثقة بأن  وال بد من هماتوازن بين

م وَأن اللّـه سـميع   حتَّى يغَيرواْ ما بَِأنفُـسهِ  ذَِلك بَِأن اللّه لَم يك مغَيرا نِّعمةً َأنْعمها علَى قَومٍ{
يملونتوكل على اهللا حتى ينصرناقصارى جهدنا بمعنى نبذل ] 53آية [}ع. 

فـي أمـر    أن ينبههم   اهللا  راد  ومن الطبيعي أن يعترض طريق المسلمين بعض الهنات فأ        
إلى  فال ينبغي لثلة مؤمنة أن تلتفت        هي من الدنيا واالختالف عليها خالف على الدنيا       التي  الغنائم  

في قلوب المسلمين قوانين   يريد أن يرسخ-تعالى– واهللا سفاسف األمور بل تتطلع إلى معاليها ، 
  ،القضية الهامة التي هي تقـوى اهللا   قضية فرعية أماموالغنائمالنصر بعيداً عن الدنيا ورموزها، 

 عنِ اَألنفَاِل قُِل اَألنفَـاُل  يسَألُونَك { األولىاآلية  ولذا فإن السورة ابتدأت بالسؤال عن األنفال في
  ولم تـأت }ورسولَه ِإن كُنتُم مْؤمنين فَاتَّقُواْ اللّه وَأصلحواْ ذَاتَ بِينكُم وَأطيعواْ اللّه ِللّه والرسوِل

م مـن شَـيء   واعلَمواْ َأنَّما غَنمتُ{ : -تعالى–وهو قوله ) 41(اإلجابة على السؤال إال في اآلية 
هسخُم ِللّه نِ فََأنابينِ واكسالْمى وتَامالْيى وبي الْقُرِلذوِل وسِللرو    بِاللّـه نـتُمآم بِيِل ِإن كُنتُمالس

مونَا يدبلَى علْنَا عا َأنزمو لَى كُلِّ شَيع اللّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُريرقَد ولهذا حكمـة   }ء
وأكثر ما يؤثر علـى   إذن فالمعنى أن سورة األنفال تتحدث عن قوانين النصر. -تعالى–من اهللا 

تضيع النصر، وفـي الـسورة    قوانين النصر الدنيا واألنفال هي من الدنيا فكأن األنفال هي التي
والتخطـيط  والتـرابط  األخوة الوحدة و إلى همتحذير للمسلمين من الفرقة من أجل الدنيا وتوجيه

 .النصر والرجوع إلى اهللا لتحقيق

فعلينا   هو الذي نصرهم-تعالى–تذكير أن اهللا : }إال من عنـد اهللا  وما النصر{: القسم األولفكان 
 : اآلتيودليل ذلك.  ونتوكل عليه ألنه صانع النصر-تعالى–أن نثق باهللا 

وِإن فَرِيقاً من  كَما َأخْرجك ربك من بيتك بِالْحقِّ {  :-تعالى–من اهللا كان الترتيب للمعركة  -1
ونلَكَارِه يننْؤمالْمِّقي الْحف لُونَكادجي       ـمهو تـوِإلَـى الْم اقُونـسا يكََأنَّم نيا تَبمدعب

وننظُري وندتَوو ا لَكُمنِ َأنَّهيى الطَّاِئفَتدِإح اللّه كُمدعِإذْ يو    تَكُـون كَةالـشَّو ذَات رغَي َأن
ويبطَل الْباطـَل    ِليحقَّ الْحقَّالحقَّ بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِين لَكُم ويرِيد اللّه َأن يحقَّ

ونرِمجالْم كَرِه لَو8–5األنفال [ }و[. 
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وينَزُل علَيكُم مـن الـسماء مـاء      ِإذْ يغَشِّيكُم النُّعاس َأمنَةً منْه{اإلعداد النفسي للمعركة   -2
بذْهيو كُم بِهرطَهنكُ لِّيعتَ بِهثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرِليطَانِ والشَّي زرِج م  امألنفـال  ا[ }اَألقْـد

ِللّه خُمسه وِللرسوِل وِلذي الْقُربى والْيتَـامى   واعلَمواْ َأنَّما غَنمتُم من شَيء فََأن { ، و ]11
عبدنَا يوم الْفُرقَانِ يوم الْتَقَـى   ن كُنتُم آمنتُم بِاللّه وما َأنزلْنَا علَىوابنِ السبِيِل ِإ والْمساكينِ

  وِإذْ يرِيكُمـوهم ِإذ الْتَقَيـتُم فـي   { ، و ]41ألنفال ا[ }شَيء قَدير  الْجمعانِ واللّه علَى كُلِّ

كَـان مفْعـوالً وِإلَـى اللّـه تُرجـع       عينهِم ِليقْضي اللّـه َأمـرا  َأعينكُم قَليالً ويقَلِّلُكُم في َأ
ور44ألنفالا[}األم.[ 

مـن    ِإذْ تَستَغيثُون ربكُم فَاستَجاب لَكُم َأنِّي ممدكُم بِـَألْف {  :-تعالى– قوله نزول المالئكة -3
ينفدرم آلِئكَةِإلَى{و   ]9ألنفال ا[ }الْم كبي روحنُواْ  ِإذْ يآم ينتُواْ الَّذفَثَب كُمعَأنِّي م آلِئكَةالْم

 }واضرِبواْ مـنْهم كُـلَّ بنَـانٍ    قُلُوبِ الَّذين كَفَرواْ الرعب فَاضرِبواْ فَوقَ اَألعنَاق سُألْقي في
  ].12ألنفال  ا[

 ِإذْ َأنتُم بِالْعدوة الـدنْيا وهـم بِالْعـدوة   {  :-تعالى–من اهللا  موعد ومكان المعركة بترتيب -4

الْميعاد ولَـكن لِّيقْضي اللّه َأمراً كَان  الْقُصوى والركْب َأسفََل منكُم ولَو تَواعدتَّم الَخْتَلَفْتُم في
كلهوالً لِّيفْعم ين بع لَكه نماللّه ِإنو نَةين بع يح نى ميحيو نَة يملع يعم42ألنفالا[ }لَس.[ 
صلبة تعينهم علـى خفـة الحركـة      المطر جعل األرض عند المسلمين-تعالى–لما أنزل اهللا 

  .وهذا بتدبير اهللا عز وجل وجعل األرض عند المشركين طينية أعاقت حركتهم في المعركة
بشْرى وِلتَطْمِئن بِه قُلُوبكُم وما النَّـصر   وما جعلَه اللّه ِإالَّ { :-تعالى–قوله لمعركة نتيجة ا  -5

ندع نِإالَّ م يمكح زِيزع اللّه ِإن { ، و]10ألنفال  ا[ }اللّهنلَـكو متَقْتُلُوه ـا   فَلَممو مقَتَلَه اللّه
متَ ِإذْ ريمىرمر اللّه نلَـكتَ وي        يعـمس اللّـه ناً ِإنـسـالء حب نْـهم يننـْؤمالْم يلبِليو

يمل17  ألنفالا[}ع.[ 

 .بدر  هو الذي صنع النصر في غزوة-تعالى–كل هذه اآليات تدل على أن اهللا 
 

القوانين المادية  يتحدث في من السورة وان األخيران تناوله الربع:وأما القسم الثاني من السورة
  : وهي كاآلتي للنصر

اللّـه   استَطَعتُم من قُوة ومن رباط الْخَيِل تُرهبون بِه عـدو  وَأعدواْ لَهم ما{أهمية التخطيط  -1 
اللّه مونَهلَمالَ تَع هِمونن دم آخَرِينو كُمودعا  ومو مهلَمعي  بِيِل اللّـهي سف ءن شَيقُواْ متُنف

كُمفَّ ِإلَيوي ونالَ تُظْلَم َأنتُم60  ألنفالا[ }و.[  
 المسلمين بإعداد أقصى ما نستطيع إعداده من أنـواع القـوة ،حتـى    -تعالى–فقد أمر اهللا   

أن يذعن  بأي حال من األحوال     تتحقق قوة الردع للمشركين ومن ظاهرهم ،ألن الباطل ال يمكن           
وإن {وأهل الحق ال يمتلكون أي عنصر من عناصر القوة ، لذلك أعقبت اآلية اإلعداد ب                 ،للحق
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 يقول لنا أن األعداء ال يمكن أن يجنحوا للـسلم          -تعالى– وكأن اهللا    } ...جنحوا للسلم فاجنح لها   
  .إال بعد وجود القوة لدى المسلمين

 حرضِ الْمْؤمنين علَى الْقتَاِل ِإن يكُن منكُم عشْرون صابِرون  يا َأيها النَّبِي{موازين القوى  -2

نواْ َألْفًا مبغْلَئةٌ ينكُم مكُن مِإن ينِ وَئتَيواْ مبغْلي  ـونفْقَهالَّ ي مقَو مواْ بَِأنَّهكَفَر ينالَّذ اآلن 
ةٌ خَفَّفَ اللّهابِرَئةٌ صنكُم مكُن مفًا فَِإن يعض يكُمف َأن ملعو نكُمع  نكُمكُن مِإن ينِ وَئتَيواْ مبغْلي

  ، األسباب المادية مهمة]66-65 ألنفالا[ }بِِإذْنِ اللّه واللّه مع الصابِرِين َألْفٌ يغْلبواْ َألْفَينِ

جيـداً   ن هزيمة الكفار تعود إلى األسباب المادية ألنهم لم يكونوا يفهمون الحربإحتى أيضاً 
 .ولم يعرفوا عدوهم

تَنَازعواْ فَتَفْشَلُواْ وتَذْهب رِيحكُم واصبِرواْ ِإن  وَأطيعواْ اللّه ورسولَه والَ{:  والترابط األخوة -3
عم اللّه ابِرِيني{ ، ].46  نفالألا[ }الصا فَأنفَقْتَ م لَو قُلُوبِهِم نيَألَّفَ بـا    ويعـاً ممضِ جاَألر

ومـنِ    يا َأيها النَّبِي حسبك اللّـه بينَهم ِإنَّه عزِيز حكيم َألَّفَتْ بين قُلُوبِهِم ولَـكن اللّه َألَّفَ
  يننْؤمالْم نم كعفقد حددت اآلية عوامل النصر واألخـوة والتـرابط ،          . ]64 63.ألنفالا[ }اتَّب

األسباب المادية  فقضية األخوة من أهمفأمرهم بطاعة اهللا ورسوله والوحدة وعدم االختالف ، 
ل الهزيمة الفرقـة   مهما اختلفت أجناسهم أمة واحدة ، وأهم عوام  التي تصنع النصر فالمؤمنون   

  .والتنازع ، حيث ربط التنازع بالفشل وذهاب القوة
اآليات في بدايـة الـسورة    نالحظ أن.كريمة في صفات المؤمنين  لفتةأيضاًسورة الوفي 

 م آياتُـه ذُكر اللّه وجِلَتْ قُلُوبهم وِإذَا تُليـتْ علَـيهِ   ِإنَّما الْمْؤمنُون الَّذين ِإذَا{وصفت المؤمنين 

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وِإيم متْهادزونيمقي ينالَّذ  قُوننفي مقْنَاهزا رممالَةَ والص  لَــِئكُأو 
نُونْؤمالْم مه د ما لَّهقح قٌ كَـرِيمرِزةٌ ورغْفمو هِمبر نداتٌ عجوفـي ختـام   ].4-2ألنفـال  ا[ }ر 

وجاهدواْ في سبِيِل اللّه والَّذين آوواْ  والَّذين آمنُواْ وهاجرواْ{السورة جاء وصف المؤمنين أيضاً 
مه واْ ُأولَـِئكرنَصو م ما لَّهقح نُونْؤمالْمقٌ كَرِيمرِزةٌ ورلكن هناك فـرق  ]74  ألنفالا[ }غْف ،  

المؤمنين فـي   بين الصفات في اآليتين وهذا الفرق هو إثبات لقانوني النصر في السورة، فصفات
وبأن النصر من  هي صفات إيمانية يتحلى بها المؤمنون الذين يثقون باهللا وبقدرته) 4 : رقماآلية(

فأعطـت صـفات المـؤمنين       )74(أما اآليـة    . ) اإللهية لسننا(ل  عنده وجاءت في القسم األو    
) القـوانين الماديـة   (الثاني للـسورة  المناسبة لألمور المادية والقوانين المادية وجاءت في القسم

  .قوانين النصر الربانية والمادية وهكذا مثلت صفات المؤمنين في السورة التوازن بين
يـا أيهـا   {ست مرات بوصف اإليمان  ية للمؤمنينوجاءت في سورة األنفال نداءات إله

الصبر والثبات في مجاهدتهم ألعداء اهللا وتذكير لهم بـأن هـذه      كحافز لهم على }الذين آمنوا
من مقتضيات اإليمان الذي تحلوا به وأن النصر الذي حازوا عليه كـان   التكاليف التي أمروا بها

  :اإليمان بسبب
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 أمام األعداء بالعـذاب الـشديد    فرار من المعركة والوعيد للمنهزمين التحذير من ال:النداء األول

   ]15  ألنفـال ا[ }اَألدبـار  تُولُّـوهم  فَـالَ  زحفـاً  كَفَـرواْ  الَّـذين  لَقيـتُم  ِإذَا آمنُواْ الَّذين َأيها يا{

آمنُواْ َأطيعـواْ اللّـه    ها الَّذينيا َأي{األمر بالسمع والطاعة ألمر اهللا وأمر الرسول  :الثاتي النداء
َأنتُمو نْها علَّوالَ تَوو ولَهسرو ونعم20ألنفالا[ )تَس[ . 

يـا َأيهـا   {. والسعادة في الدنيا واآلخـرة   بيان أن ما يدعو إليه الرسول هو العزة:النداء الثالث
يحوُل بـين الْمـرء    سوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحييكُم واعلَمواْ َأن اللّهِللّه وِللر الَّذين آمنُواْ استَجِيبواْ

ونشَرتُح هِإلَي َأنَّهو قَلْبِه24  ألنفالا[ }و.[  

 الَ آمنُـواْ  الَّـذين  َأيها يا { بيان أن إفشاء سر األمة لألعداء هو خيانة هللا ورسوله :النداء الرابع
 . ]27 ألنفالا[ }تَعلَمون وَأنتُم َأمانَاتكُم وتَخُونُواْ والرسوَل اللّه ونُواْتَخُ

 ويكَفِّر فُرقَاناً لَّكُم يجعل اللّه تَتَّقُواْ َإن آمنُواْ الَّذين َأيها يا{ثمرة التقوى   التنبيه إلى:النداء الخامس

نكُمع كُمَئاتيغْ سيورف لَكُم اللّهِل ذُو ويمِ الْفَضظ29  ألنفالا[ }الْع[ .  

–النصر بالثبات والـصبر واستحـضار عظمـة اهللا      بيان طريق العزة وأسس:النداء السادس
 فَئـةً  لَقيـتُم  ِإذَا آمنُواْ الَّذين َأيها يا{. على الثبات  واالعتصام بالمدد الروحي الذي يعين-تعالى

واْ تُواْفَاثْباذْكُرو ا اللّهيركَث لَّكُملَّع ون1" ]45  ألنفالا[ }تُفْلَح . 

ل وهـي   ابتدأت ببيان أحكام األنفا   " في أهداف سورة األنفال التالي       ":ويقول الطاهر ابن عاشور   
واألمر بطاعة اهللا ورسوله ،      -واألمر بتقوى اهللا في ذلك وغيره        - الغناِئم وقسمتها ومصارفها  

وأمر المسلمين بإصالح ذات بينهم ، وأن ذلك من مقومـات معنـى              -في أمر الغنائم وغيرها     
وذكر الخروج إلى غزوة بدر وبخوفهم من قوة عددهم وما لقوا فيها من نـصر         -اإليمان الكامل 

ووعدهم بالنصر والهواية أن     -تنان اهللا عليهم بأن جعلهم أقوياء       وام -وتأييد من اهللا ولطفه بهم      
واألمر باجتمـاع الكلمـة      -واألمر باالستعداد لحرب األعداء      -اتقوا بالثبات للعدو ، والصبر      

ووصـف الـسبب     -واألمر بأن يكون قصد النصرة للدين نصب أعينهم          -والنهي عن التنازع    
وتـذكير   -كر مواقع الجيشين ، وصفات ما جرى من القتال          وذ -الذي أخرج المسلمين إلى بدر    

بنعمة اهللا عليه إذ أنجاه من مكر المشركين به بمكة وخلصه من عنادهم ، وأن مقامـه          النبي  
       عن المـسجد  بمكة كان أماناً ألهلها فلما فارقهم فقد حق عليهم عذاب الدنيا بما اقترفوا من الصد

والتحذير من المنافقين    -ودعوة المشركين لالنتهاء عن مناوأة اإلسالم وإيذانهم بالقتال          -الحرام  
وأحكام العهد بين    -وضرب المثل باألمم الماضية التي عاندت رسل اهللا ولم يشكروا نعمة هللا              -

                                                
 .http://www.islamiyyat.com/sitemap.htmlموقع اسالميات :  انظر-1
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ـ  -المسلمين والكفار وما يترتب على نقضهم العهد ، ومتى يحسن الـسلم               -ام األسـرى    وأحك
  .1"يتهم وما يترتب على تلك الواليةووال. وأحكام المسلمين الذين تخلفوا في مكة بعد الهجرة 

                                                
 .247 ،ص 9 التحرير والتنوير،ج-1
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  المبحث الثاني 
  تعريف عام بسورة التوبة

  : وفيه أربعة مطالب 
  :تسميتها ، نزولها ، فضلها ، عدد آياتها : المطلب األول 

  :تها تسمي: أوالً 
  التَّوبةُ الرجوع من الذَّنْبِ وفي الحديث النَّدم تَوبـةٌ والتَّـوب مثلُـه            ) توب   "( :يقول ابن منظور  

    وتاب ِإلى اللّه يتُـوب تَوبـاً وتَوبـةً ومتابـاً     ،وقال اَألخفش التَّوب جمع تَوبة مثل عزمة وعزمٍ      
  .1"ى الطاعةَأناب ورجع عن المعصية ِإل

  -:اوسورة التوبة لها عدد من األسماء عرفت به
منها سورة التوبة ألن فيها التوبة على المؤمنين وتسمى الفاضحة ألنه ما  : "....يقول الـشوكاني  
 وتسمى البحوث ألنهـا تبحـث عـن         اًومنهم ومنهم حتى كادت أن ال تدع أحد       : زال ينزل فيها    

خر كالمقشقشة لكونهـا    أ بأسماء    وتسمى أيضاً   ، ار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثرة البحث     أسر
 والمخزية لكونها أخزت المنافقين والمثيـرة لكونهـا تثيـر            ، أي تبرئ منه  : تقشقش من النفاق    

مـدم  والحافرة لكونها تحفر عنها والمنكلة لما فيها من التنكيل لهم والمدمدمة ألنها تد            ،  أسرارهم  
  .2"عليهم

: سميت هذه السورة ، في أكثر المصاحف ، وفـي كـالم الـسلف                ":ابن عاشور  يقول
عن أبي هريرة ، في قصة حج أبي بكر بالناس ، قـال أبـو   البخاري سورة براءة ، ففي صحيح    

  ) . فأذَّن معنا علي بن أبي طالب في أهل منى ببراءة : ( هريرة 
ـاس           ) سورة التوبة   ( ى  وتسمفي كالم بعض السلف في مصاحف كثيرة ، فعن ابـن عب  

: ووجه التسمية . باسم التوبة   ) ه  جامع( ، وترجم لها الترمذي في      ) سورة التوبة هي الفاضحة     ( 
 .3" عن الثالثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك ، وهو حـدث عظـيم       -تعالى–وردت فيها توبة اهللا     

 أن أبا بكرٍ بعثَه في الحجة التي أمره رسوُل اللّه           " - رضي اهللا عنه   -أبو هريرة   يروى عن   و
 ، وال أن ال يحج بعد العام مـشْرِك : ، قَبل حجة الوداعِ ، في رهط يؤذِّنُون في النَّاس يوم النَّحر         

بِعلي بن أبي طالب ، فأمره أن يؤذِّن ب          ثم أردفَ النبي    : يطوفَ بالبيت عريان ، وفي رواية       

                                                
 .233 ، ص 1 لسان العرب ،ج -1

 .481 ،ص2 فتح القدير ،ج-2

 .95 ،ص 10وير ،ج التحرير والتن-3
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أن ال يحج بعد العـام مـشْرِك ،وال   :فأذَّن معنا في أهل منى ببراءة : ، فقال أبو هريرة   » براءة«
  .1"يان يطوف بالبيت عر

  :نزولها:ثانياً 
تلـك  (: عن سورة براءة فقال  -رضي اهللا عنه-سألت ابن عباس : قال سعيد بن جبير       ) 1(

، نقـل القرطبـي قـول       ) اًومنهم ومنهم حتى خفنا أال تدع أحد      : الفاضحة ما زال ينزل     
هذه السورة نزلت في غزوة تبـوك       ":  قال القشيري أبو نصر عبدالحميد       :"القشيري فقال 
 .وفي السورة كشف أسـرار المنـافقين   . وفي أولها نبذ عهود الكفار إليهم     . ونزلت بعدها 

وتسمى الفاضحة والبحوث ، ألنها تبحث عن أسرار المنافقين وتسمى المبعثرة والبعثـرة        
 .2"البحث: 

 سنة تـسع  -رضي اهللا عنه-أبا بكر  ونزول هذه السورة سنة تسع وأمر رسول اهللا           ) 2(
وسم فلما نزلت هذه السورة أمر علياً أن يذهب إلى أهل الموسم ليقرأها             أن يكون على الم   

 فلمـا دنـا     . فقال ال يؤدي عني إال رجل مني       ؟ له لو بعثت بها إلى أبي بكر       :عليهم فقيل 
فلما لحقـه قـال       فوقف وقال هذا رغاء ناقة رسول اهللا         3علي سمع أبو بكر الرغاء    

 ثم ساروا فلما كان قبل التروية خطب أبو بكر وحدثهم عن            . مأمور : قال ؟أمير أو مأمور  
 يا أيها الناس إني رسول رسول اهللا        :مناسكهم وقام علي يوم النحر عند جمرة العقبة فقال        

وعن مجاهد ثالث عشرة آية ثم قال      الثين أو أربعين آية     ث  فقرأ عليهم   ؟  بماذا :إليكم فقالوا 
 وال يطوف بالبيت عريان وال       ، أمرت بأربع أن ال يقرب هذا البيت بعد هذا العام مشرك          

 .4 وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده،يدخل الجنة إال كل نفس مؤمنة

  :فضلها :ثالثا
حمد بن عبد اهللا الجنيد ثنا محمد بـن          أبو بكر م   حدثنا: "أخرج الحاكم في المستدرك قال    

زكريا بن دينار ثنا يعقوب بن جعفر بن سليمان الهاشمي حدثني أبي عن أبيه عن علي بن عبـد                   
لم لم تكتـب    : سألت علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه         : سمعت أبي يقول    : اهللا بن عباس قال     

                                                
 جامع األصول في أحاديث الرسول ،مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن األثير،تحقيق -1

 .152 ،ص 2 مطبعة المالح ط األولى، ج-عبد القادر األرنؤوط، دار النشر مكتبة الحلواني 

 .61 ،ص 8 الجامع ألحكام القرآن ،ج2 -

 .358 ،ص 1 صوت اإلبل، المعجم الوسيط ج3-

 .174 ،ص 15 مفاتيح الغيب ،ج-4
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حمن الرحيم أمـان و بـراءة نزلـت         ألن بسم اهللا الر   : في براءة بسم اهللا الرحمن الرحيم ؟ قال         
  .1بالسيف ليس فيها أمان

  :عدد آياتها :رابعاً
  .2قوهي مدنية باتفا، ئة وسبع وعشرون آيةوقيل ما،  مائة وثالثون آية :عدد آيات سورة التوبة

  .الجو الذي نزلت فيه: المطلب الثاني 
إن هذه السورة الكريمة من السور المدنية التي تعني بجانب التشريع وهي من أواخر ما               

حدثني عبـد اهللا بـن      : "ذلك في صحيحه، فقال     روى البخاري  حيث  ،  رسول اهللا  نزل على   
آخر سورة نزلـت كاملـة   : رجاء حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء رضي اهللا عنه قال        

  .3 "}يستفتونك قل اهللا يفتيكم في الكالله { براءة وآخر سورة نزلت خاتمة سورة النساء 
، لما رجـع مـن       أول هذه السورة الكريمة نزل على رسول اهللا         إن  " :الحافظ ابن كثير  : قال

ـ                 ي غزوة تبوك وهم بالحج، ثم ذُكر أن المشركين يحضرون عامهم هذا الموسم على عـادتهم ف
 - رضـي اهللا عنـه     - ذلك، وأنهم يطوفون بالبيت عراة فكره مخالطتهم، فبعث أبا بكر الصديق          

أميرا على الحج هذه السنة، ليقيم للناس مناسكهم، ويعلم المشركين أال يحجوا بعد عـامهم هـذا،              
، وأن ينادي في الناس ببراءة، فلما قفل أتبعه بعلي بن أبي طالب ليكون مبلغًا عن رسول اهللا                  

  .4" لهلكونه عصبةً
  .مناسبة السورة لما قبلها وما بعدها: المطلب الثالث

إن المتأمل في اآليات التي ختمت بها سورة األنفال واآليات التي بدأت بها سـورة التوبـة     
 مناسـبة   ، وإنض الصحابة يظنون أنهما سـورة واحـدة  يجد أن بينها مناسبة عظيمة جعلت بع      

  . أولها آلخر األنفال هو الدعوة إلى البراءة ممن يخشى نقضه للعهود
ولما كانت مناسبة أولها ـ الداعي إلى البراءة ممن يخـشى   ": قال أبو الحسن ابن عمر البقاعي

ع طولها واشتباه أمرها على      آلية األنفال، وقدمت األنفال مع قصرها على براءة م         –نقضه للعهد   
بـراءة والتـولي شـرحاً    الصحابة في كونها سورة مستقلة أو بعض السورة، فكان ما ذكر من ال       

  5."آلخر األنفال
                                                

 بيروت – المستدرك على الصحيحين ،محمد بن عبد اهللا أبو عبد اهللا الحاكم النيسابوري ،دار الكتب العلمية -1
 .360 ،ص 2، ج1990 – هـ1411ط األولى 

 .481 ،ص 2 فتح القدير ،ج-2

 – 1407 بيروت،ط الثالثة ، –ير ، اليمامة  صحيح البخاري ،باب حج أبي بالناس في سنة تسع ،دار ابن كث3
 .1586 ،ص 4  ج1987

 .102 ،ص 4 تفسير ابن كثير ،ج-4

 .3 موسوعة البحوث والمقاالت العلمية ، جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنة ،علي بن نايف الشحود ،ص 5-
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صدر سورة بـراءة تفـصيل   : "السيوطيعلمية ما قاله وقد نقلت موسوعة البحوث والمقاالت ال   
وِإما تَخَافَن من قَومٍ خيانَةً فَانبِذْ ِإلَيهِم علَى سواء ِإن اللّـه الَ يحـب          ﴿: إلجمال قوله في األنفال   

 ين58:األنفال [﴾الخَاِئن .[  
وَأعدواْ لَهم ما استَطَعتُم من قُـوة  ﴿: -تعالى– متصلة بقوله  في سورة التوبة   وآيات األمر بالقتال  

                 ـمهلَمعي اللّـه مونَهلَمالَ تَع هِمونن دم آخَرِينو كُمودعو اللّه ودع بِه ونبهِل تُرالْخَي اطبن رمو
  ]. 60:األنفال [﴾نتُم الَ تُظْلَمون وما تُنفقُواْ من شَيء في سبِيِل اللّه يوفَّ ِإلَيكُم وَأ

 تولى قسمة الغنائم في األنفال      -سبحانه وتعالى -وهو أنه   : ثم بين السورتين تناسب من وجه آخر      
  .1 "وجعل خمسها خمسة أخماس، وفي براءة قسم الصدقات وجعلها لثمانية أصناف

  .التوبةألهداف والمقاصد لسورة بيان ا: المطلب الرابع
  :أهداف سورة التوبة 

مقصودها معاداة من أعرض عما دعت إليه سورة األنفال، من اتباع الداعي إلـى             " :البقاعيقال  
اهللا في توحيده واتباع ما يرضيه، ومواالة من أقبل عليه، وأدل ما فيها على اإلبـالغ فـي هـذا          

هم بتخلفهم عن الداعي بغير عذر في غـزوة تبـوك ـ    المقصد قصة المخلفين، فإنهم ـ العتراف 
هجروا وأعرضوا عنهم بكل اعتبار حتى بالكالم، فذلك معنى تسميتها بالتوبة، وهو يـدل علـى                
البراءة ألن البراءة منهم بهجرانهم حتى في رد السالم كان سبب التوبة، فهو من إطالق المسبب                

   .على السبب
  : ين العظيمين هدفان أصليانوقد كان للسورة بحكم هذين الحدث

 األساسي الذي شيدت عليه دولة اإلسالم، وإعالن التصفية النهائية بـين            التشريع تحديد   :أحدهما
  . المسلمين ومشركي العرب

. حينما استنفرهم ودعاهم إلى غـزو الـروم        ما كانت عليه نفوس أتباع النبي     إظهار  : ثانيهما
وفي هذا الموضوع تحدثت السورة عن المتثاقلين منهم والمتخلفين والمثبطين، وكـشف الغطـاء           

  .  عن فتن المنافقين، وما انطوت عليه قلوبهم من أحقاد، وما قاموا به من أساليب النفاق
وبالجملة فإن هذه السورة قد تناولت المنافقين المندسين بين صفوف المسلمين والذين هـم أشـد                

 من المشركين، ففضحتهم وكشفت أسرارهم ومخازيهم، وظلت تقذفهم بالحمم حتى لم تبـق    خطراً
فيهم صفة ذميمة إال ذكرتها وال مرضاً إال فضحته وبينت عالجه، وقد وصل بهـم الكيـد فـي                   
التآمر على اإلسالم إلى حد جعلهم يتخذون من بيوت اهللا أوكاراً للتخريب والفساد كمـا بـين اهللا         

جعلهم يتخذون من بيوت اهللا أوكاراً للتخريب والفساد كما بين اهللا ذلك فـي قـصة                ذلك في حد    
 والَّذين اتَّخَذُواْ مسجِداً ضراراً وكُفْراً وتَفْرِيقاً بين الْمـْؤمنين وِإرصـاداً        ﴿: مسجد الضرار فقال  

                                                
 .3ص. موسوعة البحوث والمقاالت العلمية-1
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         فَنلحلَـيـُل وـن قَبم ولَهسرو اللّه بارح نـشْ          لِّمي اللّـهنَى وـسنَـا ِإالَّ الْحدَأر ِإن   ـمِإنَّه ده
ونب1] 107:التوبة"[﴾لَكَاذ.  

ثم يجيء المقطع الرابع وهو يستغرق أكثر من نـصف الـسورة فـي فـضح                " :قال سيد قطب  
ية، ومواقفهم في غـزوة     ة والعمل يالمنافقين وأفاعيلهم في المجتمع المسلم، ووصف أحوالهم النفس       

ها وما تالها، وكشف حقيقة نواياهم وحيلهم ومعاذيرهم في التخلـف عـن             ئتبوك وقبلها وفي أثنا   
وهذه الحملة الطويلة تـشير بمـا       : إلى أن قال  .. الجهاد وبث الضعف والفتنة والفرقة في الصف      

نته وشغله بشتى الفـتن   كان للمنافقين في هذه الفترة من محاوالت كثيرة إليذاء الصف المسلم وفت           
كما أنها في الوقت ذاته تكشف حالة من الخلخلة وعدم التناسق           . والدسائس واألكاذيب عن وجهته   

: -سبحانه وتعـالى  - اهللا   ي في هذه الفترة، يشير إليها قول      في التكوين العضوي للمجتمع اإلسالم    
﴿     ملَه وناعمس يكُمفنشأت عن دخول جماعات كثيـرة فـي        ، هذه الحالة التي     ]47:التوبة  [﴾ و

اإلسالم بعد الفتح لم يكن اإليمان قد استقر في قلوبهم، وال كانوا قد انطبعوا بالطـابع اإلسـالمي         
  .2 "الصحيح

منافقين وأالعيـبهم ومـا   ويرى الباحث من خالل استعراض السورة ، أن السورة ركزت على ال           
ذلك إال لخطورتهم على الصف المسلم ،خاصة في وقت المحن ،وإشغال المسلمين بأنفسهم بالفتن              

  .واألكاذيب وتثبيط الهمم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  

  
                                                

 .255 ،ص 3 نظم الدرر، ج-1

  .1567،ص3،ج1982 في ظالل القرآن ، سيد قطب ، ط العاشرة،دار الشروق -2
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  الثانيالفصل 

  الجانب التطبيقي لسورتي األنفال والتوبة

 األنفالدراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة : المبحث األول 
  :تهااآلي

  :ويشتمل على سبعة مقاطع 
  

  ).4- 1:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع األول

  ).19- 5:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الثاني

  ).29- 20:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الثالث

  ).38- 30:من اآلية(يتناول المناسبة بين الفواصل وآياتهاو: المقطع الرابع

  ).47- 39:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الخامس

  ).53- 48:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع السادس

  ).75- 54:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع السابع
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  الفصل الثاني
  الجانب التطبيقي لسورتي األنفال والتوبة

  المبحث األول 
   دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة األنفال آليتها

   4-1المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع األول
اِل قُِل الَْأنْفَاُل ِللَّـه والرسـوِل   يسَألُونَك عنِ الَْأنْفَ﴿ :آيات المقطع األول من سورة األنفال  

حلَأصو وا فَاتَّقُوا اللَّهيعَأطو كُمنيوا ذَاتَ ب يننْؤمم كُنْتُم ِإن ولَهسرو اللَّه نُونْؤما الْمِإنَّم 
وبهم وِإذَا تُليتْ علَيهِم آياتُه زادتْهم ِإيمانًـا وعلَـى ربهِـم            الَّذين ِإذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُ     

  كَّلُونتَوي   قُوننْفي مقْنَاهزا رمملَاةَ والص ونيمقي ينالَّذ مه ُأولَِئك ما لَهقح نُونْؤمالْم 
هِمبر نْداتٌ عجردقٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم4-1 :األنفال[﴾ و[  

  :مقصد فرعي وذلك كما يليعلى ويشتمل 
  .  في نفوس الصحابة وردهم إلى طاعته وتقواه  بعد الخالف في األنفالاستثارة اإليمان

 الَْأنْفَاِل قُِل الَْأنْفَاُل ِللَّه والرسوِل فَاتَّقُوا اللَّه وَأصلحوا          يسَألُونَك عنِ  ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يننْؤمم كُنْتُم ِإن ولَهسرو وا اللَّهيعَأطو كُمني1:األنفال[ ﴾ذَاتَ ب[   

ـ - الصحابة  جرى بيناختالفهو كان سبب نزول اآلية      :سبب النزول     فـي  -نهمرضي اللّه ع
 لكـم تحـت     كنـا ردءاً  : هي لنا ألنا باشرنا القتال ، وقال الـشيوخ          :  بدر ، بأن قال الشبان     يوم

قُـِل الَْأنْفـاُل ِللَّـه    {: ، فقال   الرايات ، فنزع اللّه ما غنموه من أيديهم  وجعله للّه والرسول             
عـن أمـر اللّـه سـبحانه ،      مها بينكم رسول اللّه  أي حكمها مختص بهما ، يقتس    }والرسوِل

  .1بينهم على السواء فقسمها رسول 
: قال  [ أبو داود و النسائي و ابن حبان و الحاكم عن ابن عباس             ما رواه   : "ل اإلمام السيوطي  ونق

فأمـا المـشيخة     ، 2)  فله كذا و كذا       فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً      من قتل قتيالً  (: قال النبي   
المشيخة للـشبان أشـركونا     : يات وأما الشبان فسارعوا إلى القتل والغنائم فقالت         افثبتوا تحت الر  

    ا ولو كان منكم شيء للجأتم إلينا فاختـصموا إلـى النبـي              معكم فإنا كنا لكم ردء  فنزلـت  :       
 :قال     وكذلك ما رواه أحمد عن أبي وقاص       ، }يسألونك عن األنفال قل األنفال هللا والرسول        { 

                                                
،وصححه، 327 ، 326 ،  222 ،   221 ،   132 ،   131، ص 2رواه الحاكم في المستدرك ،ج    :  حديث صحيح    1-

 .ووافقه الذهبي

ـ        -2 ي ـ بيـروت ، حـديث ر     سـنن أبـي داود سـليمان بـن األشـعث السجـستاني، دار الكتـاب العرب
 .،صححه األلباني 30،ص3ج2740
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 لما كان يوم يدر قتل أخي عمير فقتلت به سعيد بن العاص وأخذت سيفه فأتيت بـه النبـي       [ 
رجعت وبي ما ال يعلمه إال اهللا من قتل أخي وأخذ سلبي فمـا              ذهب فاطرحه في القبض ف     ا :فقال  

  .1"]إذهب فخذ سيفك :  حتى نزلت سورة األنفال فقال لي النبي  يسيراًجاوزت إالّ
  :المعنى اللغوي 

 لهذه األمة في الحـالل ألنـه   -تعالى–الغنائم واحدها نفل والنفل الزيادة مما زاده اهللا       :األنفال -
كان محرما على من قبلهم وبهذا سميت النافلة من الصالة ألنها زيادة على الفرض ويقال لولد                

الولد وقيل في قوله عز و جل ووهبنا له إسحاق ويعقـوب نافلـة     الوالد النافلة ألنه زيادة على      
  . وإن كان كل بتفضله-تعالى–من اهللا إنه دعا بإسحاق فاستجيب له وزيد يعقوب كأنه تفضل 

   .أي الحالة التي بينكم لتكون سببا أللفتكم واجتماع كلمتكم وقيل أموركم : ذات بينكم- 
  .خافت  : وجلت قلوبهم- 
أي من السيف والسنان والنصال وقيل الشوكة شـدة الحـرب            ، الحد والسالح  : ذات الشوكة  -

  .2والشوكة الحدة واشتقاقها من الشوك وهو النبت الذي له حدة 
  :المعنى اإلجمالي 

 وللرسول يقسمها  هي هللا يحكم بحكمه    : قل . يسألك المسلمون عن األنفال    : "أسعد حومد : يقول  
 ،  من الخالف حـول قـسمتها      واجتنبوا ما كنتم فيه    ،   فاتقوا اهللا في أموركم   ،  وفقاً لما شرعه اهللا   

 وال تشاتموا ، وال يعنف بعضكم بعضاً  فما آتاكم          ،   مواوال تختصموا وال تظال    ،   وأصلحوا بينكم 
  فـإن الرسـول      ،   وأطيعوا اهللا ورسوله في قسمتها     ،   فيه  من الهدى خير مما تختصمون     اهللا

مان الكامل   إنما يقسمها وفقاً لما َأمره اهللا بِه ، من عدل وِإنصاف ، والمؤمنون المتقون ، ذوو اإلي                
  .3"ويطيعون رسوله فيما قسم ، هم الذين يطيعون اهللا فيما حكم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

قهم ، وسألوا رسول    بعد أن اختلف الصحابة على توزيع الغنائم في بدر ، وساءت فيه أخال            
اهللا عن كيفية توزيعها ، نزعها اهللا من أيديهم ، وجعلها في يد اهللا ورسـوله ، وأراد أن يعـالج                     

ذات بينهم ، وطاعة اهللا ورسوله ، فكان مناسباً أن          إصالح   فأمرهم بالتقوى و   قضية هذا الخالف    

                                                
إحيـاء  لباب النقول في أسباب النزول لعبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفـضل دار                  :  انظر 1-

 .106،ص1 بيروت،ج–العلوم 

 التبيان في تفسير غريب القرآن التبيان، الجياني،شهاب الدين أحمد بن محمد الهائم المـصري ، النـشر دار                 -2
 .216 ،ص 1 ،ج1992ألولى ، الصحابة للتراث بطنطا، القاهرة، ط ا

 ،ص 1ج: (http://www.altafsir.com  أيسر التفاسير، أسعد حومد، مصدر الكتـاب، موقـع التفاسـير   3-
1162.( 
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،  فاتقوا اهللا وأصلحوا ذات بينكم     ؤمنين حقاً ، أي إن كنتم م     }ِإن كُنْتُم مْؤمنين    {: تختم اآلية بقوله    
  .وأطيعوا اهللا ورسوله 

إليه ورغبتم فيه ال يتم حـصوله إال          والمراد أن اإليمان الذي دعاكم الرسول      ": يقول الرازي 
يوجـب زوال   تـرك الطاعـة     : هذه الطاعة ، فاحذروا الخروج عنها ، واحتج من قال            بالتزام

  .1"اإليمان بهذه اآلية
وله ، وال تـصلحوا  فإن لم تكونوا مؤمنين فال تتقوا اهللا ورس: المراد و"يقول الطاهر ابن عاشور    

اللسان وال يسمح بمثلـه  ذات بينكم ، وال تطيعوا اهللا ورسوله ، فإن هذا معنى ال يخطر ببال أهل   
  .2"االستعمال
تُليتْ علَيهِم  ِإنَّما الْمْؤمنُون الَّذين ِإذَا ذُكر اللَّه وجِلَتْ قُلُوبهم وِإذَا           ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

كَّلُونتَوي هِمبلَى رعانًا وِإيم متْهادز اتُه2:األنفال[ ﴾آي[   
  

  :المعنى اإلجمالي 
إنما المؤمنون باهللا حقًا هم الذين إذا ذُكر اهللا فزعت قلوبهم، وإذا تليت عليهم آيات القـرآن          

هللا تعالى يتوكلون، فـال يرجـون غيـره، وال          زادتهم إيمانًا مع إيمانهم، لتدبرهم لمعانيه وعلى ا       
  .3يرهبون سواه

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن المؤمنين باهللا حق اإليمان ، وإن مـن صـفاتهم أنهـم كـانوا                 

هللا حق التوكـل ،كـان      يكثرون من تالوة القرآن واالتعاظ به ، ومن صفاتهم أيضاً التوكل على ا            
  .} وعلَى ربهِم يتَوكَّلُون {: مناسباً أن تختم اآلية بقوله

واعلم أن صفة المؤمنين أن يكونوا واثقين بالصدق فـي وعـده ووعيـده ، وأن            ":يقول الرازي 
لُه ا ِإال   مّا وعدنَا اللَّـه ورسـو     {يقولوا صدق اهللا ورسوله ، وأن ال يكون قولهم كقول المنافقين            

أنهم ال يتوكلون إال على     : هذا الكالم يفيد الحصر ، ومعناه       : ثم نقول   ) 12: األحزاب   (}غُرورا
أن اإلنسان بحيث يصير ال يبقـي لـه         : ربهم ، وهذه الحالة مرتبة عالية ودرجة شريفة ، وهي           

  .4"اعتماد في أمر من األمور إال على اهللا
  

                                                
 تفسير الفخر الرازى ، محمد بن عمر بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبـو عبـد اهللا                    -1

 .2120 ،ص 1فخر الدين دارالنشر ،دار إحياء التراث العربي،ج

 .72 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج -2
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   19-5المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : طع الثانيالمق
كَما َأخْرجك ربك من بيتك بِالْحقِّ وِإن فَرِيقًا من  ﴿ :آيات المقطع الثاني من سورة األنفال

  ونلَكَارِه يننْؤمالْمِّقي الْحف لُونَكادجي    ـمهو تـوِإلَى الْم اقُونسا يكََأنَّم نيا تَبمدعب 
 وننْظُري تَكُون كَةالشَّو ذَات رغَي َأن وندتَوو ا لَكُمنِ َأنَّهى الطَّاِئفَتَيدِإح اللَّه كُمدعِإذْ يو 

 ِليحقَّ الْحقَّ ويبطَل الْباطَل لَّه َأن يحقَّ الْحقَّ بِكَلماته ويقْطَع دابِر الْكَافرِين لَكُم ويرِيد ال
    ونرِمجالْم كَرِه لَوو    فَاس كُمبر يثُونتَغِإذْ تَس         لَاِئكَـةالْم نم بَِألْف كُمدمَأنِّي م لَكُم ابتَج

  ينفدرم                ِإن اللَّه نْدع نِإلَّا م را النَّصمو كُمقُلُوب بِه ِئنِلتَطْمى وشْرِإلَّا ب اللَّه لَهعا جمو 
  يمكح زِيزع اللَّه             كُمرطَهِلي اءم اءمالس نم كُملَيُل عنَزيو نْهنَةً مَأم اسالنُّع غَشِّيكُمِإذْ ي 

            امالَْأقْد تَ بِهثَبيو لَى قُلُوبِكُمبِطَ عرِليطَانِ والشَّي زرِج نْكُمع بذْهيو بِه    كبي روحِإذْ ي 
ِإلَى الْملَاِئكَة َأنِّي معكُم فَثَبتُوا الَّذين آمنُوا سُألْقي في قُلُوبِ الَّذين كَفَروا الرعب فَاضرِبوا              

 ذَِلك بَِأنَّهم شَاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشَاقق اللَّه فَوقَ الَْأعنَاق واضرِبوا منْهم كُلَّ بنَانٍ 
يا َأيهـا     ذَِلكُم فَذُوقُوه وَأن ِللْكَافرِين عذَاب النَّارِ        ورسولَه فَِإن اللَّه شَديد الْعقَابِ      

 اربالَْأد ملُّوهفًا فَلَا تُوحوا زكَفَر ينالَّذ يتُمنُوا ِإذَا لَقآم ينالَّذ ِإلَّا هربد ِئذموي لِّهِموي نمو 
زيتَحم تَاٍل َأوفًا ِلقرتَحم يرصالْم بِْئسو نَّمهج اهْأومو اللَّه نبٍ مبِغَض اءب فَقَد َئةا ِإلَى ف 

          نْؤمالْم يلبِليى ومر اللَّه نلَكتَ ويمتَ ِإذْ ريما رمو مقَتَلَه اللَّه نلَكو متَقْتُلُوه فَلَم  نْـهم ين
       يملع يعمس اللَّه نًا ِإنسح لَاءب     رِينالْكَاف دكَي نوهم اللَّه َأنو ذَِلكُم  واحتَفْتتَـس ِإن 
     وا فَهتَنْتَه ِإنو الْفَتْح كُماءج ًئا      فَقَدشَـي َئتُكُمف نْكُمع يتُغْن لَنو دوا نَعودتَع ِإنو لَكُم رخَي و

َأنتْ وكَثُر لَوو يننْؤمالْم عم 19-5: األنفال[﴾ اللَّه[  
  : مقاصد وذلك كما يليأربعةويشتمل على 
   : وإرادة اهللا الغالبةحالة الخوف من لقاء العدو:المقصد األول 

كَما َأخْرجك ربك من بيتك بِالْحقِّ وِإن فَرِيقًا من الْمْؤمنين لَكَارِهون  ﴿ : -تعالى– اهللا قال
  نْظُري مهو توِإلَى الْم اقُونسا يكََأنَّم نيا تَبمدعقِّ بي الْحف لُونَكادجي  ون كُمدعِإذْ يو 

اللَّه ِإحدى الطَّاِئفَتَينِ َأنَّها لَكُم وتَودون َأن غَير ذَات الشَّوكَة تَكُون لَكُم ويرِيد اللَّه َأن يحقَّ 
       رِينالْكَـاف ابِرد قْطَعيو هاتمقَّ بِكَلالْح             كَـرِه لَـوـَل واطـَل الْبطبيـقَّ وـقَّ الْححِلي 

ونرِمج8-5:األنفال[﴾الْم[  
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  :المعنى اللغوي 
 كَةالشَّو ذَات- كاية في العدوكة َأي ذو نفاحِ وفالن ذو شَوة الكةُ السالح وقيل شد1معناه حد.  

 رِينالكَاف ابِره آخره -دنْقَطَعوم كل شيء قْطَعلُوا من آخرهم وم2استُْؤص.  
  :المعنى اإلجمالي 

، كما أنكم لما اختلفتم في المغانم فانتزعها اهللا منكم، وجعلها إلى قَسمه وقَـسم رسـوله                 
للقاء عير قريش، وذلك بالوحي الذي أتـاك  " المدينة" بالخروج من -أيها النبي-كذلك أمرك ربك  

  .به جبريل مع كراهة فريق من المؤمنين للخروج
 فريق من المؤمنين في القتال من بعد ما تبين لهم أن ذلـك واقـع، كـأنهم               -أيها النبي -يجادلك  

  .عيانًايساقون إلى الموت، وهم ينظرون إليه 
العير وما تحملـه مـن      :  وعد اهللا لكم بالظَّفْر بإحدى الطائفتين      -أيها المجادلون -واذكروا  

أرزاق، أو النفير، وهو قتال األعداء واالنتصار عليهم، وأنتم تحبون الظَّفْر بالعير دون القتـال،               
  .صل الكافرين بالهالكويريد اهللا أن يحق اإلسالم، ويعليه بأمره إياكم بقتال الكفار، ويستأ

  .3ليعز اهللا اإلسالم وأهله، ويذهب الشرك وأهله، ولو كره المشركون ذلك
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

إحـدى  اهللا ب  هموعـد حال المؤمنين عندما دعوا إلـى الخـروج و        بعد أن ذكرت اآليات     
ووصف حـالهم  ،كانت الكراهية ف،نّفير ، فلما نجت القافلة لم يبق إالّ النفير  الطائفتين ، العير أو ال    

كالذي يساق إلى الموت المحقق وهو يراه رأي العين ال مناص منه فكان مناسباً أن تختم اآليـة                  
،  } ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كـره المحرمـون         {، } وهم ينظرون  {،   } لكارهون { :بقوله

 من أجل أن يعز اإلسالم والمسلمين ويقطع دابـر الكـافرين لغايـة         -عز وجل –وهذه إرادة اهللا    
وهي إحقاق الحق وإبطال الباطل ، وال يكون إال عن طريـق ذات الـشوكة ال بالبيـان                  عظيمة  

جاءت الفاصلة لتبين جمال هذا المعنى وتبرزه بصورة واضحة وجليـة،           النظري للحق والباطل ،   
  }... ليحق الحق ويبطل الباطل { : ختم اآليات بقولهفكان مناسبا

تشبيه لحالهم ، في حين المجادلة في اللحاق بالمشركين ، بحـال مـن    "يقول الطاهر ابن عاشور  
وهذا التفسير أليق بالتشبيه لتحصل المخالفة المطلقـة      ع من يسوقه إلى ذات الموت ،        يجادل ويمان 

هم بقتال العدو الكثير العدد ، وهم في قلة ،          بين الحالة المشبهة والحالة المشبه بها ، وإال فإن أمر         
          : إرجاء بهم إلى الموت إال أنه موت مظنون ، وبهـذا التفـسير يظهـر حـسن موقـع جملـة            

                                                
 .453،ص10 لسان العرب ج- 1

 .276،ص8 لسان العرب ج- 2

 173،174،175،176 ، ص،3 التفسير الميسر،ج- 3
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أما المفسرون فتأولوا الموت في اآلية بأنه الموت المتيقن فيكون التخالف بـين              }وهم ينظرون    {
) ومفعول  (يساقون) حال من ضمير    ( وهم ينظرون   : جملة  وبه والمشبه به تخالفاً بالتقييد ،       المش

وهم ينظرون الموتَ ، ألن حالة الخـوف        :  أي   ،إلى الموت   :  محذوف دل عليه قوله      ،ينظرون
  .1"من الشيء المخوف إذا كان منظوراً إليه تكون أشد منها لو كان يعلم أنه يساق إليه وال يراه

المراد أنكم تريدون العير للفوز بالمـال ، واهللا تعـالى           } ويقْطَع دابِر الْكَـافرِين  { ":قول الرازي ي
  .2يريد أن تتوجهوا إلى النفير ، لما فيه من إعالء الدين الحق واستئصال الكافرين

اصـاته بنـزول المالئكـة والمطـر        طمأنة المؤمنين بالنصر وما كان من إره       :الثانيالمقصد  
  .والنعاس
 وما جعلَه اللَّه ِإلَّا بشْرى وِلتَطْمِئن بِه قُلُوبكُم وما النَّصر ِإلَّا مـن              ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ] 10:األنفال[﴾معنْد اللَّه ِإن اللَّه عزِيز حكي
  :المعنى اللغوي 

  .3البشير والبشارة إخبار ما يسر: ىوما جعله اهللا إال بشر -
  :المعنى اإلجمالي 

 َأن اِإلمداد َأمر روحاني يؤثر في       -ىتبارك وتعال -اهللا    لقد بين  :4يقول محمد رشيد رضا   
 هـذا   -شأنه عز- وما جعل : ما جعله اهللا ِإال بشرى أي     و : القد في قوتها المعنوِية ف    يوب فيز قلال

 الزلـزال  تسكن بعـد ذلـك    : ولتطمئن به قلوبكم   دكمعينصركم كما و   بأنه اد إال بشرى لكم   اِإلمد
    فتلقـون   . جملتكم من مجادلتكم للرسول في أمر القتال مـا كـان          ي  والخوف الذي عرض لكم ف

ومـا   إلقاء الرعب في قلوب الذين كفروا      وسيأتي في مقابلة هذا    ،   موقنين بالنصر  أعداءكم ثابتين 
ـ  - كاألسباب الحسية ، فهو    دون غيره من المالئكة أو غيرهم      من عند اهللا  النصر إال     -لعز وج

وناهيك بمـا ال     ،   إذ هو المسخر لها    مهما تكن أسبابه المادية أو المعنوية      الفاعل للنصر ال غيره   
منها الثبات واالطمئنـان ِإن      فتستفيد أرواحهم  المالئكة تخالط المؤمنين   للبشر فيه كتسخير   كسب
  . 5"يضع شيئاً في غير موضعه عزيز حكيم عزيز غالب على أمره ، حكيم الاهللا 

                                                
 .268 ، ص 9 التحرير والتنوير،ج - 1

 .104،ص15 مفاتيح الغيب،ج- 2

 .217 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن التبيان ،ج-3

هـ، نشأ في طرابلس وتلقى عـن شـيوخها،         1282 هو السيد محمد رشيد رضا، بغدادي األصل، ولد سنة           -4
كتب ما فسره الشيخ وزاد عليه فأخرج تفـسير المنـار،           أعجب بأفكار الشيخ محمد عبده وتتلمذ على يديه، و        

 .126، ص6األعالم للزركلي، ح: هـ، انظر1354توفي سنة 

الهيئـة  : هــ،الناشر   1354: ،محمد رشيد بن علي رضـا،ت     ) تفسير المنار (تفسير القرآن الحكيم    :  انظر -5
 .506 ، ص9 م ، ج1990: المصرية العامة للكتاب ،سنة النشر 
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
يات السابقة أن اهللا وعد المؤمنين بأن لهم إحدى الطائفتين ، العيـر أو              بعد أن ذكرت اآل   

النّفير ، فلما نجت القافلة لم يبق إالّ النفير ، أي الحرب ، وأن اهللا ناصرهم فيها ، وها هـو قـد                       
أمدهم بألف من المالئكة مردفين ، ليكون بشرى لهم ، ولتطمئن قلوبهم ، ألن النصر ال يكون إال               

ألن اهللا عزيـز قـوي        }ِإن اللَّه عزِيز حكيم      {: هللا ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله       من عند ا  
  .قادر على نصرهم وحكيم في حكمه وأمره

، نوا قد نزلوا في موافقة المؤمنين     المقصود التنبيه على أن المالئكة وإن كا      " :يقول اإلمام الرازي    
مد على ذلك بل يجب أن يكون اعتمـاده علـى إغاثـة اهللا    إال أن الواجب على المؤمن أن ال يعت   

وكفايته ألجل أن اهللا هو العزيز الغالب الذي ال يغلب ، والقاهر الذي ال يقهـر ،      ونصره وهدايته   
  .1" النصرة فيضعها في موضعها والحكيم فيما ينزل من

ه غالب بل هو يقهـر كـل         قوي منيع ال يقهره شيء وال يغلب       -تعالى–يعني أنه   " 2يقول الخازن 
   .3" يعني في تدبيره ونصره ينصر من يشاء ويخذل من يشاء من عباده}حكيم {  شيء ويغلبه

  .وبذلك تبرز جمال الفاصلة في بيان المعنى
  .هللا ورسوله استحقاق الكفار للعقاب لمشاقتهم : الثالثالمقصد 
 ذَِلك بَِأنَّهم شَاقُّوا اللَّه ورسولَه ومن يشَاقق اللَّه ورسولَه فَِإن اللَّه            ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ] 13:األنفال [﴾شَديد الْعقَابِ 
  :المعنى اللغوي 

الف عـدوة صـاحبه   خالفوا والمشاقّة مشتقة من الشق ألن كال المتعاديين في عدوة خ  : اقُّواش -
  .4وكذلك المخاصمة ألن هذا في خصم أي في جانب وذلك في خصم

  
  
  

                                                
 .372 ، ص 7 مفاتيح الغيب ،ج -1

عالم بالتفـسير والحـديث، مـن فقهـاء         : الشيحي عالء الدين المعروف بالخازن     علي بن محمد بن إبراهيم       2-
ولد ببغداد، وسـكن دمـشق      . بالحاء المهملة، من أعمال حلب    " شيحة  " بغدادي األصل، نسبته إلى     . الشافعية

لبـاب التأويـل فـي      " له تصانيف، منها    . وتوفي بحلب . مدة، وكان خازن الكتب بالمدرسة السميساطية فيها      
 .5،ص 5 هـ ، األعالم للزركلي ج741 - 678في التفسير، يعرف بتفسير الخازن سنة" ط -عاني التنزيل م

عالء الدين علي بن محمـد بـن إبـراهيم    : المسمى لباب التأويل في معاني التنزيل،المؤلف        تفسير الخازن،    3-
 .168 ،ص 3 م ،ج 1979/ هـ 1399- بيروت ، لبنان -البغدادي الشهير بالخازن، النشر دار الفكر 

 .539 ، ص3إعراب القرآن وبيانه، محي الدين الدرويش ، النشر،دار اإلرشاد ـ سورية،ج-4
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  :المعنى اإلجمالي 
بسبب مخـالفتهم ألمـر   ؛ ذلك الذي حدث للكفار من ضرب رؤوسهم وأعناقهم وأطرافهم  

  .1، ومن يخالف أمر اهللا ورسوله، فإن اهللا شديد العقاب له في الدنيا واآلخرةاهللا ورسوله
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

يدهم بنزول المالئكة لنصرهم ، ونـزول الغيـث         بعد أن بشر اهللا المؤمنين بالنصر ، وأ       
ليطهر قلوبهم ويذهب عنهم رجز الشيطان ، وأمر المالئكة بتثبيت المؤمنين ، وقذف الرعب في               
قلوب الكافرين والضرب فوق األعناق وأطراف األصابع ، وبين أن سبب ذلك هـو أن الكفـار                 

 ، بمعنى أن الـذي  }  فَِإن اللَّه شَديد الْعقَابِ{ :شاقوا اهللا ورسوله كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله       
  .-تعالى-يخالف ويحادد اهللا ورسوله فإنه يستحق العقاب الشديد من اهللا 

وهو قادر علـى    . ينزل عقابه الشديد على الذين يشاقونه ويشاقون رسوله         - : "يقول سيد قطب    
 أنـه   وسـنةً  قاعدةً،  وال مصادفةًال فلتةً ،  وسنةًقاعدةً، عقابهم وهم أضعف من أن يقفوا لعقابه  

ألوهية اهللا وحده ، وإقامة منهج اهللا وحده ، ثم           حيثما انطلقت العصبة المسلمة في األرض لتقرير      
وقف منها عدو لها موقف المشاقة هللا ورسوله ، كان التثبيت والنصر للعصبة المسلمة ، وكـان                 

  .2"هالرعب والهزيمة للذين يشاقون اهللا ورسول
  .وبهذا جاءت الفاصلة في موضوعها لتبرز الحق في أبهى صورة

   وعيد اهللا للفرار يوم الزحف:الرابعالمقصد 
ا متَحرفًا ِلقتَاٍل َأو متَحيزا ِإلَى فَئة فَقَـد         ومن يولِّهِم يومِئذ دبره ِإلَّ     ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

يرصالْم بِْئسو نَّمهج اهْأومو اللَّه نبٍ مبِغَض اء16:األنفال [﴾ب[  
  .3يقال هو متحيز لفالن منضم إليه موافق له في الرأي -متحيزاً 

  :المعنى اإلجمالي 
ومن يولِّهم منكم ظهره وقت الزحف إال منعطفًا لمكيدة الكفار أو منحـازا إلـى جماعـة                 
المسلمين حاضري الحرب حيث كانوا، فقد استحق الغضب مـن اهللا، ومقامـه جهـنم، وبـئس                 

  .4المصير والمنقلب
  

                                                
عدد من أساتذة التفسير تحت إشراف الدكتورعبد اهللا بن عبد المحسن - التفسير الميسر لمجموعة من العلماء -1

 .181 ،ص3التركي ج

  ص   3ج  .  1982هــ   1402في ظالل القرآن،سيد قطب، دار الشروق، القـاهرة،ط العاشرة،سـنة         : انظر 2-
1486. 

 . 211 ،ص 1 المعجم الوسيط ،ج- 3

 .184 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 4
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
المؤمنين بعدم التولي يوم الزحف ، إال متحرفين لقتال أو متحيزين            -تعالى–بعد أمر اهللا    

 } وبِـْئس الْمـصير    { : كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله     : إلى فئة ،وإال سينالهم غضب من اهللا        
 بسبب الخوف على المـصير      تهديد ووعيد بالمصير البائس جهنم والعياذ باهللا ،فخذالن المؤمنين        

و أشد، ألن الخذالن في ذلك الموقف ليس باألمر اليسير، بل أمر جلـل يـستحق       سيوقعكم فيما ه  
  .صاحبه أن ينال جزاؤه فالجزاء من جنس العمل

من ينهزم ويفر من الزحف فقد رجـع بغـضب كـائن مـن اهللا إال                 :" يقول الشوكاني 
وقعه إلى مـا  أي المكان الذي يأوي إليه هو النار فقراره أ } ومأواه جهـنم { المتحرف والمتحيز  

   } وبـئس المـصير   { ما يأوي إليه اإلنسان     : هو أشد بالء مما فر منهم وأعظم عقوبة والمأوى          
ما صار إليه من عذاب النار وقد اشتملت هذه اآلية على هذا الوعيد الـشديد لمـن يفـر عـن                     

  .1الزحف
األمر بالتثبيت وعدم االلتفات إلى قوة العدو فالرامي هو اهللا والمؤمن           : المقصد الخامس 

  .ستار قدره
 فَلَم تَقْتُلُوهم ولَكن اللَّه قَتَلَهم وما رميتَ ِإذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمى             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ب نْهم يننْؤمالْم يلبِليو يملع يعمس اللَّه نًا ِإنسح 17:األنفال [﴾لَاء [  
  :سبب النزول 

هذه قريش قد جاءت بخيالئها وفخرها يكذبون رسلك ، اللهم إني أسألك ما              قال النبي   
لمـا التقـى    : قـال   ، ف خذ قبضة من تراب فارمهم بها       : ، فأتاه جبريل عليه السالم فقال     وعدتني

أعطني قبضة من حصباء الوادي ، فرمى بها فـي وجـوههم            : -رضي اهللا عنه  -الجمعان لعلي 
شاهت الوجوه ، فلم يبق مشرك إال شغل بعينيه ، فانهزموا وردفهم المؤمنـون يقتلـونهم             : وقال  

إن افتخـرتم    : والفاء جواب شرط محذوف تقـديره     ( :}فَلَم تَقْتُلُوهم  { ) ويأسرونهم ، فقيل لهم     
ألنه هو الذي أنزل المالئكة وألقـى الرعـب فـي          ( }ولَكن اللَّه قَتَلَهم  {) بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم     

أنت يـا   ( وما رميتَ) ، وأذهب عنها الفزع والجزع    وشاء النصر والظفر وقوى قلوبكم     قلوبهم ، 
ي أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت علـى الحقيقـة ،             يعن ( ِإذْ رميتَ ولَكن اللَّه رمى    ) محمد  

ألنك لو رميتها لما بلغ أثرها إال ما يبلغه أثر رمي البشر ، ولكنها كانت رمية اهللا حيـث أثـرت          
 ألن  ألن صورتها وجدت منه ، ونفاهـا عنـه         ذلك األثر العظيم ، فأثبت الرمية لرسول اهللا         

أثرها الذي ال تطيقه البشر فعل اهللا عز وجّل ، فكأن اهللا هو فاعل الرمية على الحقيقة ، وكأنهـا                   

                                                
 .428 ،ص 2 فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ج- 1
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 ) لكـن (ولكن اهللا رمى ، بتخفيـف  ) ولَكن اللَّه قَتَلَهم(وقرىء . أصالً   لم توجد من الرسول     
   . 1بالء حسنًا  عطاء جميالً) وليعطيهم (  الْمْؤمنين  وِليبلى،ورفع ما بعده 

 ابن جرير و أبن أبي حاتم و الطبراني عن حكيم بن حزام قال لمـا كـان         اه رو كذلك ما 
 وقع من السماء إلى األرض كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمـى               سمعنا صوتاً  ريوم بد 

 اآليـة وأخـرج أبـو     }وما رميت إذ رميت     {  : بتلك الحصباء فانهزمنا فذلك قوله     رسول اهللا   
  . 2الشيخ نحوه عن جابر وابن عباس و ابن جرير من وجه آخر مرسال نحوه

  :المعنى اإلجمالي 
مـا يـصدر     وأنه المحمود على جميع    ،   للناس أنه خالق أفعال العباد     -تعالى– يبين اهللا 

بـل اهللا هـو      ،   بحولكم وقوتكم  إنكم لم تقتلوا الكفار يوم بدر      : للمسلمين -تعالى– ويقول . عنهم
 قبـل بـدء      وكان الرسـول   . و الذي قتلهم بأيديكم   وه،  الذي أظفركم بهم ، وأظهركم عليهم     

فلكم يبق أحد منهم إال أصابه شيء        ،   فرمى بها وجوه المشركين    قد أخذ حفنة من تراب     المعركة
مما ساعد على إلقاء الذعر في نفوس قـريش          فكانت. أو في منخره    ه  منها في عينيه أو في حلق     

فالرمية لـم   ،   } وما رميتَ ِإذْ رميتَ ولكن اهللا رمى      {   : أنزل اهللا في ذلك قوله     وقد. هم  وخذالن
بإظهـارهم   يختبر المؤمنين القليلي العدد    وقد فعل اهللا ذلك ألنه     . قريشاً لوال إرادة اهللا    تكن لتبلغ 

 ، اهللا علـيهم ليـشكروها  نعمة وا رفعالذي يقوكم عدداً وعدة ، اختباراً حسناً ، ولي         ،   على عدوهم 
  .3عليم بمن يستحق النصر ،  سميع الستغاثة الرسول  -تعالى– واهللا

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ال بعد أن أمر اهللا المؤمنين بعدم التولي يوم الزحف ، وحذّر من يولي الكفـار ظهـره إ                 

متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة بالغضب من اهللا ، وبين أن النصر للمؤمنين ، والقتل والعـذاب                  
كان مناسـباً أن تخـتم اآليـة        : للكافرين ، إنما هو من اهللا  وما أنتم إال سبب من أسباب النصر             

  . نصركم سميع لدعائكم  عليم بأحوالكم ، لذلك}ِإن اللَّه سميع عليم { : بقوله
سميع لكالمكم عليم بأحوال قلوبكم ، وهذا يجري مجرى التحذير والترهيب ، لئال              "يقول الرازي 

لع علـى كـل مـا فـي الـضمائر            مطّ -تعالى–يغتر العبد بظواهر األمور ، ويعلم أن الخالق         
  .4"والقلوب

                                                
 .197 ،ص 2 الكشاف،ج-1

لباب النقول في أسباب النزول ،عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد السيوطي أبو الفضل ، :) انظر (-2
 .106،ص1 بيروت،ج–ار إحياء العلوم النشر،د

 .1178 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج-3

 .381 ، ص 7 مفاتيح الغيب ،ج -4
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 أي فعل ذلـك ألنـه       ، مقيدة للتعليل والربط   هنا)  إن( تذييل للكالم و     "يقول الطاهر ابن عاشور   
نـصره فقبـل دعـاءهم    سميع عليم  فقد سمع دعاء المؤمنين واستغاثتهم وعلم أنهـم لعنايتـه و        

  .1"ونصرهم
  

  :معية اهللا للمؤمنين: المقصد السادس
كُم الْفَتْح وِإن تَنْتَهوا فَهو خَيـر لَكُـم وِإن          ِإن تَستَفْتحوا فَقَد جاء   ﴿ : -تعالى–قال اهللا    

َأنتْ وكَثُر لَوًئا وشَي َئتُكُمف نْكُمع يتُغْن لَنو دوا نَعودتَع يننْؤمالْم عم 19: األنفال[﴾ اللَّه[  
  :المعنى اإلجمالي 
به على المعتدين الظالمين فقد أجـاب        من اهللا أن يوقع بأسه وعذا      -أيها الكفار -إن تطلبوا   

 -أيها الكفـار  -اهللا طلبكم، حين أوقع بكم من عقابه ما كان نكاال لكم وعبرة للمتقين، فإن تنتهوا                
، فهو خير لكم في دنياكم وأخراكم، وإن تعودوا إلى           عن الكفر باهللا ورسوله وقتال نبيه محمد        

، ولـن تغنـي     "بدر" وقتال أتباعه المؤمنين نَعد بهزيمتكم كما هزمتم يوم           وقتال محمد    الحرب
مع كثرة عددكم وعتادكم وقلة عـدد المـؤمنين   " بدر"عنكم جماعتكم شيًئا، كما لم تغن عنكم يوم       
  .2وعدتهم، وأن اهللا مع المؤمنين بتأييده ونصره

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما تحدثت اآلية عن إلحاح المشركين على اهللا باالستقضاء ،وقـد اسـتجاب اهللا وكـان                

،  ، والتحذير لهم بأن ينتهوا عن طغيانهم وإال سيتكرر هذا األمـر            القضاء ،ولكن مخالفاً لرغبتهم   
نين ، وليس ما تدعونه أنكـم توصـلون األرحـام وتقـرون     وال ينفعكم شيئاً ألن معية اهللا للمؤم    

  . } اللَّه مع الْمْؤمنين وَأن{ : كان مناسباً أن تختم اآلية بقولهالضيف ف
: خطاب للكـافرين ، يعنـي       ( وِإن تَنتَهواْ   ) خطاب للمؤمنين   ( ِإن تَستَفْتحواْ   ": يقول الزمخشري 

نَعـد  ) لمحاربتـه  ( عـودواْ  وِإن تَ) وأسلم (   فَهو خَير لَّكُم     وإن تنتهوا عن عداوة رسول اهللا       
قـرىء بـالفتح   ( َأن اللَّـه  تَعودواْ نَعد ولَن تُغْنى عنكُم فَئتُكُم شَيئاً ولَو كَثُرتْ و) لنصرته عليكم  (

  .3نين كان ذلكوألن اهللا معين المؤم: على
   29-20المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع الثالث

 يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه ورسولَه ولَـا          ﴿ :آيات المقطع الثالث من سورة األنفال     
لَّوتَو ونعمتَس َأنْتُمو نْها ع ونعمسلَا ي مهنَا وعمقَالُوا س ينلَا تَكُونُوا كَالَّذو  شَر ِإن 
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 قعلَا ي ينالَّذ كْمالْب مالص اللَّه نْدع ابوالد لُون  لَـوو مهعما لََأسرخَي يهِمف اللَّه ملع لَوو 
     ونرِضعم مها ولَّولَتَو مهعمَأس        َوِل ِإذسِللرو وا ِللَّهتَجِيبنُوا اسآم ينا الَّذها َأيي   اكُمعا د

 ونشَرتُح هِإلَي َأنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيوُل بحي اللَّه وا َأنلَماعو يكُميحا يِلم تْنَةً لَااتَّقُوا فو 
 واذْكُروا ِإذْ َأنْتُم قَليٌل     ه شَديد الْعقَابِ    تُصيبن الَّذين ظَلَموا منْكُم خَاصةً واعلَموا َأن اللَّ       

            ـنم قَكُمزرو رِهبِنَص كُمدَأيو اكُمفَآو النَّاس تَخَطَّفَكُمي َأن ضِ تَخَافُوني الَْأرف فُونعتَضسم
ونتَشْكُر لَّكُملَع اتبالطَّي   كُمانَاتتَخُونُوا َأموَل وسالرو نُوا لَا تَخُونُوا اللَّهآم ينا الَّذها َأيي

   ونلَمتَع َأنْتُمو      تْنَةٌ وف كُملَادَأوو الُكُموا َأموا َأنَّملَماعو       يمظع رَأج هنْدع اللَّه َأن   ـاي 
َأيها الَّذين آمنُوا ِإن تَتَّقُوا اللَّه يجعْل لَكُم فُرقَانًا ويكَفِّر عنْكُم سيَئاتكُم ويغْفر لَكُم واللَّه ذُو              

  ]29-20: األنفال[﴾الْفَضِل الْعظيمِ 
  : مقاصد وذلك كما يليخمسةويشتمل على 
  :التحذير من التشبه بالمشركين: المقصد األول

 يا َأيها الَّذين آمنُوا َأطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَولَّوا عنْـه وَأنْـتُم              ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 ونعمتَسو  ونعمسلَا ي مهنَا وعمقَالُوا س ينلَا تَكُونُوا كَالَّذ اللَّه نْدع ابوالد شَر ِإن 

 لُونقعلَا ي ينالَّذ كْمالْب م22-20:األنفال [﴾الص[  
  :المعنى اإلجمالي 

وله أطيعوا اهللا ورسوله فيما أمركم به ونهـاكم عنـه، وال            يا أيها الذين صدقوا اهللا ورس     
  .تتركوا طاعة اهللا وطاعة رسوله، وأنتم تسمعون ما يتلى عليكم في القرآن من الحجج والبراهين

ن  كالمشركين والمنافقين الـذي وال تكونوا أيها المؤمنون في مخالفة اهللا ورسوله محمد          
سمعنا بآذاننا، وهم في الحقيقة ال يتدبرون ما سـمعوا، وال    : إذا سمعوا كتاب اهللا يتلى عليهم قالوا      

  .يفكرون فيه
 عند اهللا الصم الذين انـسدت آذانهـم عـن    -من خَلْق اهللا-إن شر ما دب على األرض      

طقون، هؤالء هم الذين    سماع الحق فال يسمعون، البكم الذين خرست ألسنتهم عن النطق به فال ين            
  .1ال يعقلون عن اهللا أمره ونهيه

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بالكفـار  من مغبة التشبه  المؤمنين بطاعة اهللا ورسوله ، وتحذيرهم    -تعالى-بعد أمر اهللا    

 }وَأنْتُم تَسمعون { :باً أن تختم اآلية    ، كان مناس   على وجه األرض    من يدب  لئال يكونوا مثلهم أشر   
  .} الَّذين لَا يعقلُون-لَا يسمعون { أي كالم اهللا ميقينين به، وهم
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وال تخالفوه  وَأنتُم تَسمعون أي تصدقون ألنكـم          ال تتولوا عن رسول اهللا       ":يقول الزمخشري   
 ، أي ادعوا السماع     } والَ تَكُونُواْ كَالَّذين قَالُواْ سمعنَا    { ،  لستم كالصم المكذبين من الكفرة     مؤمنون

}  ونعمسالَ ي مهقين فكأنهم غير سامعين        ، }وقون    : والمعنـى   .  ألنهم ليسوا بمصدأنكـم تـصد
قسمة الغنـائم وغيرهـا ،      بالقرآن والنبوة ، فإذا توليتم عن طاعة الرسول في بعض األمور من             

 أي  ،ِإن شَر الـدواب     : ثم قال   . كان تصديقكم كال تصديق ، وأشبه سماعكم سماع من ال يؤمن            
صم عـن الحـق ال يعقلونـه ،          وإن شر البهائم الذين هم    . إن شر من يدب على وجه األرض        

في هؤالء الـصم الـبكم خَيـرا  أي           ولَو علم اللَّه       ،جعلهم من جنس البهائم ، ثم جعلهم شرها         
  .1"ألسمعهمانتفاعاً باللطف  

 ولَو علم اللَّه فيهِم خَيرا لََأسمعهم ولَـو َأسـمعهم لَتَولَّـوا وهـم       ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 ونرِضع23:األنفال [﴾م [  

  :المعنى اإلجمالي 
ولـو   ،    ، وليس لهم رغبة في عمل خير صالح        يحاًإن هذه المخلوقات ال تفهم فهماً صح      

يمان واالهتداء بنور النبوة َألسمعهم وأفهمهم ، ولكـنهم ال خيـر            إلكان اهللا سعلم فيهم استعداداً ل     
عن القبول قصداً وعنـاداً ،       سمعهم لتولوا أ  يعلم َأنه لَو   -تعالى– ألنه ،   ولذلك لم يسمعهم   ،   فيهم

  .2 وهم معرضون عنه
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 المؤمنين بطاعة اهللا ورسوله ، واالستماع لألوامر والتوجيهات          -تعالى-بعد أن أمر اهللا     
 وبين أن الكفار هم شر مـن دب  وحذرهم أن يكونوا كالكفار الذين قالوا سمعنا وهم ال يسمعون ،  

على وجه األرض  فال خير فيهم ، كان مناسباً أن تختم اآلية ب إن اهللا لـو علـم فـيهم خيـراً         
  .ألسمعهم الحق ، وحتى لو أسمعهم لتولوا وهم معرضون

ليس المعنى على أنه لم يسمعهم فلم يتَولوا ، ألن توليهم ثابت ، بـل               ": يقول الطاهر ابن عاشور   
 على أنهم يتولون حتى في حالة ما لو سمعهم اهللا اإلسماع المخصوص ، وهـو إسـماع                  المعنى

حال من ضمير تولوا وهـي مبينـة    } وهم معرضون   { : وجملة  .اإلفهام ، فكيف إذا لم يسمعوه       
للمراد من التولي وهو معناه المجازي وصوغ هذه الجملة بصيغة الجملة االسمية للداللـة علـى           

  .3"فيد أن من التولي ما يعقبه إقبالعراضاً ال قبول بعده ، وهذا يتمكن إعراضهم أي إ

                                                
 .198 ،ص 2 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ج- 1

 .1184، ص 1 أيسر التفاسير،ج2-

 .302 ، ص9 التحرير والتنوير،ج -3



 
 

54

         ولكن ال خير فيهم فلم يفهمهم؛ ألنه يعلم أنـه    : ألفهمهم، وتقدير الكالم  :  أي "يقول اإلمام ابن كثير   
}    مهعمَأس لَوا  { أفهمهم  :  أي } ولَّو{ قصدا وعنـادا بعـد فهمهـم ذلـك،          عن ذلك   } لَتَو  ـمهو

  .1" عنه}نمعرِضو
  

  .النداء باالستجابة والتحذير من عقابه: المقصد الثاني
كُم يا َأيها الَّذين آمنُوا استَجِيبوا ِللَّه وِللرسوِل ِإذَا دعاكُم ِلما يحيـي   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ونشَرتُح هِإلَي َأنَّهو قَلْبِهو ءرالْم نيوُل بحي اللَّه وا َأنلَماع24:األنفال [﴾ و [  
  :المعنى اإلجمالي 

يا أيها الذين صدقوا باهللا ربا وبمحمد نبيا ورسوال استجيبوا هللا وللرسـول بالطاعـة إذا                
أيهـا  -ة إصالح حياتكم في الدنيا واآلخرة، واعلمـوا         دعاكم لما يحييكم من الحق، ففي االستجاب      

 أن اهللا تعالى هو المتصرف في جميع األشياء، والقادر على أن يحول بين اإلنـسان                -المؤمنون
إذ بيده ملكوت كـل شـيء،   ؛ وما يشتهيه قلبه، فهو سبحانه الذي ينبغي أن يستجاب له إذا دعاكم      

  .2يجازي كال بما يستحقواعلموا أنكم تُجمعون ليوم ال ريب فيه، ف
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

اهللا المؤمنين بأن يستجيبوا ألوامر اهللا ورسوله إذا دعاهم للحياة الحقيقية من خـالل         يأمر
ـ         د الجهاد ألن الجهاد فيه حياة لألمة ، أو غيره من الطاعات التي فيها السعادة في الدارين ،وتهدي

، فمن التزم   }  وإليه تحشرون {: ووعيد لمن يخالف أوامر اهللا ورسوله ، فناسبت اآلية أن تختم            
  .الناس لرب العالمين وباالً عليه كان له الثواب ومن لم يلتزم كان ما ينتظره يوم يحشر

ما دامت القلوب مقلبة علـى   تحريض على المبادرة إلى اتباع الرسول  ":يقول اإلمام البقاعي   
أي واعلموا  ) وأنه  : ( ذلك خوفاً من تغييرها ولما خوفهم عاقبة الحال ، حذرهم شأن المآل فقال              

ال إلى غيره ، فيحشر المستجيبين في زمرة المؤمنين ، والمعرضين           ( إليه تحشرون   ) أنه تعالى   
  .3في عداد الكافرين وإن أبوا حكماً واحداً

 واتَّقُوا فتْنَةً ال تُصيبن الَّذين ظَلَموا منْكُم خَاصةً واعلَموا َأن اللَّـه         ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
  ] 25:األنفال [﴾شَديد الْعقَابِ 
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  :المعنى اإلجمالي 
م يقوموا بـواجبهم نحـو      ن بينهم إذا ل   توقوع البالء والف    المؤمنين من  -ىتعال– يحذر اهللا 

وفي الضرب على أيـدي      ،   واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر     ،   وجماعتهم في الجهاد   دينهم
 -تعـالى – وينـبههم  . وفي إطاعة أولي األمر    ،   وفي النصح هللا ولرسوله وللمؤمنين     ،   المفسدين

وإنما يعـم   ، لسيئ وحدهال يصيب ا  باألمم المقصرة بالقيام بواجبها    إلى أن العقاب الذي ينزله اهللا     
يره ، ويعلمهم أنه شديد العقاب لألمم التي تخالف سننه وهدى دينه ، وتقصر فـي             غبه المسيء و  

      قال ابن عباس في تفسير هذه اآلية        ( والقضاء عليها ،  ا ،   درء الفتن ، وفي التعاون علَى دفعهو :
   .1 )مهم اهللا بالعذابن ال يقروا المنكَر بين ظهرانيهم فيع َأَأمر اهللا المؤمنين

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 المؤمنين باالستجابة هللا وللرسول إذا دعاهم لما يحيـيهم حيـاة            -تعالى–بعد أن أمر اهللا     

ربانية كريمة   وحذرهم من عقوبته وعذابه إذا لم يستجيبوا هذا العذاب الذي قـد يعـم الجميـع       
َأن اللَّـه شَـديد     { :كان مناسباً أن تختم اآلية بقولـه        . الحهم ثم يبعثوا على نياتهم      صالحهم وط 

  . ألن عقابه شديد وأليم} الْعقَابِ
: فـإن قيـل    -الحث على لزوم االستقامة خوفاً من عقاب اهللا       : والمراد منه    "يقول اإلمام الرازي  

لو نزل لعم المذنب وغيره ، وكيف يليق         يخوفهم من عذاب     -تعالى–حاصل الكالم في اآلية أنه      
  .2"برحمة الرحيم الحكيم أن يوصل الفتنة والعذاب إلى من لم يذنب

  .األمن والنصر يستوجب الشكر: الثالثالمقصد 
خَافُون َأن يتَخَطَّفَكُم  واذْكُروا ِإذْ َأنْتُم قَليٌل مستَضعفُون في الَْأرضِ تَ        ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 ونتَشْكُر لَّكُملَع اتبالطَّي نم قَكُمزرو رِهبِنَص كُمدَأيو اكُمفَآو 26:األنفال [﴾النَّاس [  
  :المعنى اإلجمالي 

ـ  قليلو العدد مقهـورون، تخـافون أن   " مكة"واذكروا أيها المؤمنون نعم اهللا عليكم إذ أنتم ب
، وقواكم بنصره علـيهم يـوم       "المدينة"م الكفار بسرعة، فجعل لكم مأوى تأوون إليه وهو          يأخذك

لكي تشكروا له على ما رزقكم وأنعـم        ؛ -التي من جملتها الغنائم   -، وأطعمكم من الطيبات     "بدر"
  .3به عليكم
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
فآواهم وأيدهم ونصرهم    المؤمنين بنعمه عليهم عندما كانوا مستضعفين        -تعالى–يذكر اهللا   

لعلكـم   {:ورزقهم وكل ذلك يستوجب شكر اهللا تعالى ، فكان مناسـباً أن تخـتم اآليـة بقولـه                   
  .}تشكرون

 أي نقلناكم من الشدة إلى الرخاء ، ومن الـبالء إلـى النعمـاء               }لَعلَّكُم تَشْكُرون { ":يقول الرازي 
ء ، حتى تشتغلوا بالشكر والطاعة ، فكيف يليق بكم أن تشتغلوا بالمنازعـة والمخاصـمة                واآلال

  .1"بسبب األنفال
  .التحذير من الخيانة: الرابعالمقصد 
نُـوا َأمانَـاتكُم    يا َأيها الَّذين آمنُوا لَا تَخُونُوا اللَّه والرسوَل وتَخُو         ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 ونلَمتَع َأنْتُم27: األنفال  [﴾و[  
  :المعنى اإلجمالي 

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه ال تخونوا اهللا ورسوله بترك مـا أوجبـه       
اهللا عليكم وفعل ما نهاكم عنه، وال تفرطوا فيما ائتمنكم اهللا عليه، وأنتم تعلمون أنه أمانـة يجـب      

  .2لوفاء بهاا
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما كانت اآلية تتحدث عن نهي اهللا تعالى للمؤمنين من الخيانة ،ألن الخائن في حقيقة أمره                
  . }وَأنْتُم تَعلَمون  {يعرف أن خائن ، فناسبت الفاصلة 

. عني أن الخيانة توجد منكم عن تعمد ال عن سـهو     وأنتم تعلمون أنكم تخونون ي    : "يقول الرازي 
  .3"وأنتم علماء تعلمون قبح القبيح ، وحسن الحسن: الثاني 

  .التحذير من فتنة األموال واألوالد: الخامسالمقصد 
    ﴾نَةٌ وَأن اللَّه عنْده َأجر عظـيم   واعلَموا َأنَّما َأموالُكُم وَأولَادكُم فتْ ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ]28: األنفال [
  :المعنى اإلجمالي 

 ربكـم  وليرى هل تـشكرون    ،   ليختبر إيمانكم   َأعطاكم اَألموال واَألوالد   -تعالى– إن اهللا 
يـر مـن األمـوال      خ أم تشتغلون بها عنه ؟ وثواب اهللا وعطاؤه وجناتـه          وتطيعونه فيها   عليها

                                                
 .121 ، ص 15 مفاتيح الغيب ،ج - 1

 .195 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 2

 .2139 ، ص 1 مفاتيح الغيب ،ج - 3
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شـيئاً يـوم    اإلنسان عن ال يغنون كل حال على وهم ،  اَألوالد قَد يكون منهم عدو لكم     واألوالد ف 
   .1دلالوولدى اهللا الثواب الجزيل الذي يغني اإلنسان عن المال و ، القيامة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 وحذرهم من خيانة األمانة التي منها        اهللا المؤمنين من الخيانة هللا وللرسول ،       بعد أن حذر  

األموال واألوالد ، ثم بين أن  األموال واألوالد هما فتنة ، قد تؤدي إلى المعاصي والبعد عن اهللا              
  . فمن حافظ على هذه األمانة التي أودعها اهللا إياها ولم يخن له أجر عظيم -تعالى–

،وبـذلك تبـرز   }وَأن اللَّه عنْده َأجر عظيم { -تعالى–كان مناسباً أن تختم اآلية ببيان ذلك ، فقال          
   .الفاصلة جمال المعنى

 يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإن تَتَّقُوا اللَّه يجعْل لَكُم فُرقَانًا ويكَفِّـر عـنْكُم           ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
  ] 29:األنفال [﴾ الْعظيمِ سيَئاتكُم ويغْفر لَكُم واللَّه ذُو الْفَضِل

  :المعنى اإلجمالي 
وانتهـوا عـن     ،   فـاتبعوا أوامـره    ،   إذا آمنوا به واتقوه    أنهم الناس -تعالى– يخبر اهللا 

 يفرقـون  ) فرقاناًً  (وجعل لهم نوراً ، ومن ضيقهم مخرجاً، جعل لهم من أمرهم فرجاً  ،   زواجره
عظـيم   كفر عنهم سيئاتهم ، وغفر ذنـوبهم ، واهللا        وبين الخير والشر ، و    ،  بِه بين الحق والباطل   
  .2ثير  يثيب على القليل ، ويتجاوز عن الك يل الثوابزالفضل واإلحسان ، ج

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بعد أن خاطب اهللا المؤمنين بصفة اإليمان ، وهي الصفة المحببة إليهم ، بين لهم إنهم إن                 

تقوا اهللا وآمنوا  وجعلوا مخافة اهللا نصب أعينهم ، نور اهللا قلوبهم ، فيجعل لهم فرقاناً يفرقـون                   ا
به بين الحق والباطل بالهداية الربانية ، ويكفر عنهم سيئاتهم ، ويغفر لهم ذنوبهم ، وهذا فـضل                  

ـ  {-تعـالى – كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله        -تبارك وتعالى -عظيم من اهللا     ه ذُو الْفَـضِل    واللَّ
  .} الْعظيمِ

 تذييل وتكميل وهو كناية عن حصول منافع أخرى لهم مـن جـراء          " :يقول الطاهر ابن عاشور   
  .3"التقوى

   38-30المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع الرابع
ذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَروا ِليثْبِتُوك َأو يقْتُلُـوك   وِإ ﴿ :آيات المقطع الرابع من سورة األنفال     

       رِيناكالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرميو وكخْرِجي َأو  اتُنَا قَـالُواآي هِملَيِإذَا تُتْلَى عو 

                                                
 .1189 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج-1

 .1190 ،ص1 أيسر التفاسير ،ج-2

 .128 ، ص 6 التحرير والتنوير ،ج -3
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 وِإذْ قَالُوا اللَّهم ِإن كَان      اء لَقُلْنَا مثَْل هذَا ِإن هذَا ِإلَّا َأساطير الَْأوِلين          قَد سمعنَا لَو نَشَ   
 وما كَان  هذَا هو الْحقَّ من عنْدك فََأمطر علَينَا حجارةً من السماء َأوِ اْئتنَا بِعذَابٍ َأِليمٍ  

 ونرتَغْفسي مهو مهذِّبعم اللَّه ا كَانمو يهِمَأنْتَ فو مهذِّبعِلي اللَّه  اللَّه مهذِّبعَألَّا ي ما لَهمو
مسجِد الْحرامِ وما كَانُوا َأوِلياءه ِإن َأوِلياُؤه ِإلَّا الْمتَّقُون ولَكن َأكْثَرهم      وهم يصدون عنِ الْ   

   ونلَمعلَا ي           ِب ذَابةً فَذُوقُوا الْعيدتَصو كَاءِإلَّا م تيالْب نْدع ملَاتُهص ا كَانمو     ـا كُنْـتُمم
  ونتَكْفُر          تَكُون ا ثُمقُونَهنْفيفَس بِيِل اللَّهس نوا عدصِلي مالَهوَأم قُوننْفوا يكَفَر ينالَّذ ِإن 

        نَّمهوا ِإلَى جكَفَر ينالَّذو ونغْلَبي ةً ثُمرسح هِملَيع ونشَرحي   ـنالْخَبِيـثَ م اللَّه يزمِلي 
                ـمه ُأولَِئـك ـنَّمهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمرضٍ فَيعلَى بع هضعَل الْخَبِيثَ بعجيبِ والطَّي

  ونرالْخَاس ُوا فَقَ            قودعي ِإنلَفَ وس ا قَدم ملَه غْفَروا ينْتَهي وا ِإنكَفَر ينتْ   ْل ِللَّذـضم د
ِليننَّتُ الَْأو38-30: األنفال[﴾س[  

  :ويشتمل على مقصدين وذلك كما يلي
  . من مكر األعداءنجاة الرسول :المقصد األول

 وِإذْ يمكُر بِك الَّذين كَفَـروا ِليثْبِتُـوك َأو يقْتُلُـوك َأو يخْرِجـوك               ﴿ : -تعالى–ل اهللا   قا
 رِيناكالْم رخَي اللَّهو اللَّه كُرميو ونكُرمي30:األنفال [﴾و [  

  :سبب النزول 
أن نفرا من قريش ومـن  : اتم عن ابن عباس ابن أبي حهأخرجما  ":نقل اإلمام السيوطي  

أشراف كل قبيلة اجتمعوا ليدخلوا دار الندوة فاعترضهم إبليس في صورة شيخ جليل فلمـا رأوه                
شيخ من أهل نجد سمعت بما اجتمعتم له فـأردت أن أحـضركم ولـن               : من أنت ؟ قال     : قالوا  

لرجل فقال  انظروا في شان هذا ا    : أجل فادخل فدخل معهم فقال      : يعدمكم مني رأي ونصح قالوا      
احبسوه في وثاق ثم تربصوا به المنون حتى يهلك كما هلك من قبله من الشعراء زهيـر                 : قائل  

ال واهللا ما هذا لكم برأي واهللا ليخـرجن         : والنابغة فإنما هو كأحدهم فقال عدو اهللا الشيخ النجدي          
يمنعوه منكم فمـا  رائد من محبسه إلى أصحابه فليوشكن أن يثبوا عليه حتى يأخذوه من أيديكم ثم      

أخرجوه من بين أظهركم    : آمن عليكم أن يخرجكم من بالدكم فانظروا غير هذا الرأي فقال قائل             
واهللا ما هذا لكـم بـرأي   : واستريحوا منه فإنه إذا خرج لن يضركم ما صنع فقال الشيخ النجدي    

 لـئن فعلـتم ثـم        للقلوب بما يستمع من حديثـه واهللا       هألم تروا حالوة قوله وطالقة لسانه وأخذ      
: استعرض العرب ليجتمعن عليه ثم ليسيرن إليكم حتى يخرجكم من بالدكم ويقتل أشرافكم قالوا               

واهللا ألشـيرن علـيكم بـرأي مـا أراكـم      :  غير هذا فقال أبو جهل فانظروا رأياً ،  صدق واهللا   
 ثـم   جلـداً شاباً تأخذوا من كل قبيلة وسيطاً: وما هذا ؟ قال :  غيره قالوا ىأبصرتموه بعد ما رأ   

 ثم يضربونه ضربة رجل واحد فإذا قتلتموه تفرق دمـه فـي              صارماً يعطي كل غالم منهم سيفاً    



 
 

59

القبائل كلها فال أظن هذا الحي من بني هاشم يقدرون على حرب قريش كلهم وأنهم إذا رأوا ذلك                  
لقول ما قال الفتـى  الرأي ا -واهللا -هذا هو : قبلوا العقل واسترحنا وقطعنا عنا أذاه فقال النجدي        

فأمره أن ال يبيـت فـي       ال أرى غيره فتفرقوا على ذلك وهم مجمعون له فأتى جبريل النبي             
هللا في بيته تلك الليلـة وأذن ا     ت رسول اهللا    ن يبيت وأخبره بمكر القوم فلم يب      مضجعه الذي كا  

وإذ يمكر بـك الـذين   { له عند ذلك في الخروج وأنزل عليه بعد قدومه المدينة يذكر نعمته عليه   
  .1"}كفروا 

  :المعنى اللغوي 
  .2يقال رماه فأثبته إذا حبسه ومريض مثبت ال حركة به والمكر الخديعة، ليحبسوك : ليثبتوك -

  :المعنى اإلجمالي 
له َأو ِإخراجه مـن  ت، يريدون سجنه َأو ق   اهللاتآمر المشركون من قريش على رسول

يـت فـي    بوجاء جبريل ، عليه السالم ، فَأمره بَِأال ي        . رسوله بخطتهم   -ىالعت– ة، فَأخبر اهللا  كم
ي بن َأبي طالب ، فَأمره بَأن يبِيـت فـي فراشـه ،         ل ع  مكانه الذي يبيت فيه ، فدعا الرسول      

وا بقتله واقفون بالباب ، وكان معـه  فين كل الذ  والقوم  خرج الرسول  مث. عَل   فف هويتسجى بِبرد 
  ). يس(ةرؤوسهم ، وَأخذ اهللا بَأبصارهم عنه وهو يقرأ سورى ل يذروها علع فج ابنة من ترفح

بـك   ويـدبرون إليقـاع األذى      أنهم يخططون ويمكـرون     لنبيه -تعالى– وذكر اهللا 
 خيـر المـاكرين   واهللا   ،   ويعطل مكرهم  ،   ويدبر ما يفسد تدبيرهم    ،   واهللا يمكر بهم   ،   وبالمؤمنين

   .3وخذالن للباطل وحزبه ، وإعزاز أهله ، ألن مكره نصر للحق
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 فـي دار    لما كانت اآلية تتحدث عن مكر الكفار وتخطيطهم وتآمرهم علـى النبـي            
يقتلوه ؛ أو يخرجوه من مكة ، فكانوا يتآمرون ويخططون ليوقعوا رسـول             ؛ ليحبسوه ؛ أو     الندوة
فكان مناسباً أن تختم    .  ، وكان اهللا عليماً بهذا التخطيط ، فيرد تخطيطهم وتآمرهم ويفشله             اهللا  

  .}  الْماكرِينويمكُرون ويمكُر اللَّه واللَّه خَير{: اآلية بقوله
مـن   أنهم يخفون ما يعدونه لرسـول اهللا        :  تدبير األمر في خفية والمعنى       ":يقول الشوكاني 

  مشاكلةً  مكراً -تعالى–المكايد فيجازيهم اهللا على ذلك ويرد كيدهم في نحورهم وسمى ما يقع منه              

                                                
 .106،ص1لباب النقول في أسباب النزول،ج:  انظر-1

 .218 ،ص 1ن في تفسير غريب القرآن ،ج التبيا-2

 .1191 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج3-
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أي المجازين لمكر الماكرين بمثل فعلهم فهو يعذبهم على          } اكرينواهللا خير الم  { كما في نظائره    
  .1" من مكرهم عليهم وأعظم بالءمكرهم من حيث ال يشعرون فيكون ذلك أشد ضرراً

صـورة  . . } ويمكرون ويمكر اهللا {  : -تعالى–لصورة التي يرسمها قوله    وا: "يقول سيد قطب    
ذلك حين تتراءى للخيال ندوة قريش ، وهم يتـآمرون ويتـذاكرون ويـدبرون          . . عميقة التأثير 

  !واهللا من ورائهم ، محيط ، يمكر بهم ويبطل كيدهم وهم ال يشعرون. . ويمكرون 
فـأين هـؤالء البـشر    . . إنها صورة ساخرة ، وهي في الوقت ذاته صـورة مفزعـة      

رة اهللا الجبار ، القاهر فوق عبـاده ، الغالـب           قد. . الضعاف المهازيل ، من تلك القدرة القادرة        
  .وبذلك تبرز الفاصلة بصورة واضحة .2"على أمره ، وهو بكل شيء محيط؟

كشف ادعاءات الكافرين وإنذارهم بما ينتظرهم مـن العـذاب الـدنيوي          :المقصد الثاني 
  .واألخروي

 َألَّا يعذِّبهم اللَّه وهم يصدون عنِ الْمسجِد الْحرامِ وما كَانُوا وما لَهم ﴿ : -تعالى–قال اهللا 
 ونلَمعلَا ي مهَأكْثَر نلَكو تَّقُونِإلَّا الْم اُؤهِليَأو ِإن هاءِلي34: األنفال  [﴾َأو[  

  :المعنى اإلجمالي 
ن أولياءه المؤمنين عـن الطـواف بالكعبـة         وكيف ال يستحقُّون عذاب اهللا، وهم يصدو      

والصالة في المسجد الحرام؟ وما كانوا أولياء اهللا، إن أولياء اهللا إال الذين يتقونه بأداء فرائـضه                 
  .3فلذلك ادعوا ألنفسهم أمرا، غيرهم أولى به؛ واجتناب معاصيه، ولكن أكثر الكفار ال يعلمون

  :بة الفاصلة لموضوع اآليةمناس
لما كان المشركون يدعون أنهم أولياء على البيت الحرام وأفعالهم تخالف هـذا اإلدعـاء     

، لدين فالولي الحقيقي ال يفعل ذلك     لما كانوا يصدون المسلمين عن المسجد الحرام ويفتنونهم عن ا         
، فكان مناسباً أن تختم اآليـة       بل المتقون هم فقط أولياؤه ، والكفار بجهلهم ال يعلمون هذا الحكم             

  .}ولَكن َأكْثَرهم لَا يعلَمون {  "بقوله 
لمقصود بيان أن من كانت هذه حاله لم يكن ولياً للمسجد الحرام ، فهم إذن أهـل                  ":يقول الرازي 

  .4"ألن يقتلوا بالسيف ويحاربوا ، فقتلهم اهللا يوم بدر ، وأعز اإلسالم بذلك على ما تقدم شرحه
اب بِمـا   تُهم عنْد الْبيت ِإلَّا مكَاء وتَصديةً فَذُوقُوا الْعذَ       الوما كَان ص  ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ونتَكْفُر 35: األنفال  [﴾كُنْتُم[  

                                                
 .441 ، ص 2 فتح القدير،ج -1

  .392 ، ص 3 في ظالل القرآن ،ج 2-

 .202 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 3

 .2143،ص1 مفاتيح الغيب،ج- 4
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  :المعنى اللغوي 
  .التصفير  :المكاء-
  .         1ه على األخرى فيخرج بينهما صوتهي التصفيق وهو أن يضرب بإحدى يدي : تصدية-

  :المعنى اإلجمالي 
وقيل إنهـم كـانوا      ،   تصفر وتصفق  قال ابن عباس إن قريشاً كانت تطوف بالبيت عراة        

بأنه سـيذيقهم   هؤالء المشركين -تعالى– دد اهللاويه  صالته ، يفعلون ذلك ليخلطوا على النبي   
  .2 وجعلهم الصالة والطواف للعبث واللهو والسخرية ، بسبب كفرهم العذاب األليم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 أن المشركين يستحقون العذاب بسبب أنهم يصدون المـؤمنين          -تعالى–أن ذكر اهللا    بعد  

لصالة في المسجد الحرام بدعوى أنهم أولياء المسجد الحرام ، وأنهم يـصلون ، فبـين أن                 عن ا 
كـان مناسـباً أن     . صالتهم التي يصلونها عنده ما هي إال صفير وتصفيق ولعب ، وليس عبادةً              

  .} ذُوقُوا الْعذَاب بِما كُنْتُم تَكْفُرونفَ{ تختم اآلية ببيان أنه يقال لهم يوم القيامة 
 ِليميز اللَّه الْخَبِيثَ من الطَّيبِ ويجعَل الْخَبِيثَ بعضه علَـى بعـضٍ   ﴿ : -تعالى–قال اهللا  

ونرالْخَاس مه ُأولَِئك نَّمهي جف لَهعجا فَييعمج هكُمر37: األنفال  [﴾فَي[  
  :المعنى اللغوي 

  .3عضه فوق بعضأي يجمعه ب :فَيركُمه جميعاً -
  :المعنى اإلجمالي 

من  ألعدائهم ولمن يقاتلهم   وكتب الحسرة والخذالن   ،   كتب لعباده النصر   -تعالى– إن اهللا 
عن المؤمن الطيـب   ، الخبيث من أهل الشقاء وذلك ليميز اهللا الكافر ،   الكفار للصد عن سبيل اهللا    

وهؤالء الذين يقذفهم فـي   ، ويقذفه في جهنم ، وليجمع الكفر بعضه على بعض ،  سعادةمن أهل ال  
  .4 هم الخاسرون جهنم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 اآليات السابقة أن الكفار ينفقون أموالهم ليصدوا عـن سـبيل اهللا ،وأنهـم               بعد أن بينت  

ا ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون، ثم يكون مصيرهم إلى جهنم يحشرون ، وذلك حتـى            سينفقونه

                                                
 .218 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن ،ج-1
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يميز اهللا الخبيث من الطيب  فيتبين لهم مدى الخسارة التي هم فيها يوم القيامة ، لذلك كان مناسباً                   
  .} ُأولَِئك هم الْخَاسرون{:  -تعالى–أن تختم اآلية بقوله
   47-39ن الفواصل وآياتها من اآلية المناسبة بي: المقطع الخامس

وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الـدين         ﴿ :آيات المقطع الخامس من سورة األنفال     
 يرصب لُونمعا يبِم اللَّه ا فَِإنوفَِإنِ انْتَه ِللَّه كُلُّه َت ِإنو معن لَاكُموم اللَّه وا َأنلَما فَاعلَّوو

    يرالنَّص معنلَى ووالْم  يِلـذوِل وسِللرو هسخُم ِللَّه فََأن ءشَي نم تُمما غَنوا َأنَّملَماعو 
وابنِ السبِيِل ِإن كُنْتُم آمنْتُم بِاللَّه وما َأنْزلْنَا علَى عبدنَا يوم           الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ    

          يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ يالْفُر       ـمها ونْيالـد ةودبِالْع ِإذْ َأنْتُم  
       اللَّه يقْضِلي نلَكو اديعي الْمف لَاخْتَلَفْتُم تُمداعتَو لَوو نْكُمفََل مَأس كْبالرى ووالْقُص ةودبِالْع

         لَس اللَّه ِإنو نَةيب نع يح نى ميحيو نَةيب نع لَكه نم كلهولًا ِليفْعم ا كَانرَأم يملع يعم 
              اللَّـه نلَكرِ وي الَْأمف تُمعلَتَنَازو لْتُما لَفَشيركَث ماكَهَأر لَويلًا وقَل كنَامي مف اللَّه مرِيكَهِإذْ ي

ِإذ الْتَقَيتُم في َأعينكُم قَليلًا ويقَلِّلُكُـم فـي          وِإذْ يرِيكُموهم    سلَّم ِإنَّه عليم بِذَات الصدورِ    
           ورالُْأم عجتُر ِإلَى اللَّهولًا وفْعم ا كَانرَأم اللَّه يقْضِلي هِمنيَأع      نُوا ِإذَاآم ينا الَّذها َأيي

َئةً فَاثْبف يتُملَق ونحتُفْل لَّكُما لَعيركَث وا اللَّهاذْكُرتُوا و واعلَا تَنَازو ولَهسرو وا اللَّهيعَأطو 
 ابِرِينالص عم اللَّه وا ِإنبِراصو كُمرِيح بتَذْهفَتَفْشَلُوا و نوا مجخَر ينلَا تَكُونُوا كَالَّذو 

لَّـه بِمـا يعملُـون    ديارِهم بطَـرا ورَِئـاء النَّـاسِ ويـصدون عـن سـبِيِل اللَّـه وال         
  ]47-39:األنفال[﴾محيطٌ

  : مقاصد وذلك كما يليأربعةويشتمل على 
  .هفعة دينمساندة اهللا لمن يقاتل من أجل ر: المقصد األول

وقَاتلُوهم حتَّى لَا تَكُون فتْنَةٌ ويكُون الدين كُلُّه ِللَّه فَِإنِ انْتَهوا فَِإن             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
     يرصب لُونمعا يبِم اللَّه      َلوم اللَّه وا َأنلَما فَاعلَّوتَو ِإنو يرالنَّص معنلَى ووالْم معن اكُم﴾ 

  ]40-39:األنفال[
  :المعنى اإلجمالي 

وال ؛  المشركين حتى ال يكون شرك وصد عن سـبيل اهللا          -أيها المؤمنون -وقاتلوا  
يعبد إال اهللا وحده ال شريك له، فيرتفع البالء عن عباد اهللا في األرض، وحتى يكون الدين         

بادة كلها هللا خالصة دون غيره، فإن انزجروا عن قتنة المؤمنين وعن الشرك والطاعة والع
باهللا وصاروا إلى الدين الحق معكم، فإن اهللا ال يخفى عليه ما يعملون من تـرك الكفـر                  

أيهـا  -وإن أعرض هؤالء المـشركون عمـا دعوتمـوهم إليـه            ،  والدخول في اإلسالم  
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ك قتالكم، وأبوا إال اإلصرار على الكفر وقتالكم،         من اإليمان باهللا ورسوله وتر     -المؤمنون
  .1نعم المعين والناصر لكم وألوليائه على أعدائكم. فأيقنوا أن اهللا معينكم وناصركم عليهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
فإن انتهـى   لفتنة فـي الـدين،    بعد أن بينت اآليات غاية القتال وأمر المؤمنين به مخافة ا          

 وبذلك تحققت الغايـة وهـي عـدم          ،  غفر لهم ما قد سلف     المشركون وتابوا بدخولهم لهذا الدين    
فَـِإن  {  :كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله  انتشار الشرك ، وهذا كله يعلمه اهللا فهو العليم البصير ،          

   يرصب لُونمعا يبِم { ومعيناً لهم وأعظم به من نصير ،فناسبت       وأن اهللا ناصراً     }اللَّه   وا َأنلَمفَـاع
 يرالنَّص معنلَى ووالْم معن لَاكُموم اللَّه{ .  

) إلى أن ال يوجد فـيهم شـرط قـط    ( وقَاتلُوهم حتَّى الَ تَكُون فتْنَةٌ  ":يقول الزمخشري  
     ِلله كُلُّه ينالد كُونيفَـِإنِ  ) ل دين باطل ، ويبقى فيهم دين اإلسالم وحـده           ويضمحل عنهم ك  ( و

. يثيـبهم علـى تـوبتهم وإسـالمهم       ( فَِإن اللَّه بِما يعملُون بصير      ) عن الكفر وأسلموا    ( انْتَهواْ  
فإن اهللا بما تعملون مـن الجهـاد فـي سـبيله            : ، بالتاء ، فيكون المعنى      ) تعملون  : ( وقرىء  

يجازيكم عليـه أحـسن     ( بصير  )  واإلخراج من ظلمة الكفر إلى نور اإلسالم         والدعوة إلى دينه  
أي ناصركم ومعينكم ، فثقوا بواليته      ( فَاعلَمواْ َأن اللَّه موالَكُم     ) ولم ينتهوا   ( وِإن تَولَّواْ   ) الجزاء  

  .2ونصرته 
  .منهج القرآن الكريم في تقسيم الغنائم: الثانيالمقصد 
 واعلَموا َأنَّما غَنمتُم من شَيء فََأن ِللَّه خُمسه وِللرسـوِل وِلـذي             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

م بِاللَّه وما َأنْزلْنَا علَى عبدنَا يوم       الْقُربى والْيتَامى والْمساكينِ وابنِ السبِيِل ِإن كُنْتُم َآمنْتُ       
 يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّهانِ وعمالْتَقَى الْج موقَانِ ي41:األنفال [﴾الْفُر [  

  :المعنى اإلجمالي 
 }      ءن شَيم تُمما غَنلفظه عام يراد به الخصوص ، ألن األمـوال التـي            }واعلموا َأنَّم 

ما ال يخمس   : وهو ما أخذ على وجه الغلبة بعد القتال ، ومنها           : ؤخذ من الكفار منها ما يخمس       ت
بل يكون جميعه لمن أخذه ، وهو ما أخذه من كان ببالد الحرب من غير إيجاف ، ومـا طرحـه    

ما يكون جميعه لإلمام يأخذ منه حاجته ، ويـصرف سـائره فـي     : العدو خوف الغرق ، ومنها      
: اآليـة   } فََأن للَّه خُمسه    { لمين وهي الفيء الذي لم يوجف عليه بخيل وال ركاب           مصالح المس 

يصرف على ستة أسـهم سـهم هللا فـي          : اختلف في قسم الخمس على هذه األصناف فقال قوم          

                                                
 .207،208 ،ص 3 التفسير الميسر ج- 1

 .209 ،ص 2 الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل في وجوه التأويل ج- 2
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وسهم لذوي القربى   :  بعده   للوالي:  في مصالح المسلمين ، وقيل       عمارة الكعبة ، وسهم للنبي      
  .الذين ال تحل لهم الصدقة ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم البن السبيل 

على خمسة أسهم ، وال يجعل هللا سهماً مختصاً ، وإنما بدأ عنده بـاهللا ،                : وقال الشافعي   
ن السبيل ، وقـال     لليتامى ، والمساكين ، واب    : ألن الكل ملكه ، وقال أبو حنيفة على ثالثة أسهم           

ِإن كُنـتُم آمنْـتُم   { مالك الخمس إلى اجتهاد اإلمام يأخذ منه كفايته ويصرف الباقي في المصالح           
، ا ما ذكر اهللا لكم من قسمة الخمس       إن كنتم مؤمنين فاعلمو   :  راجع إلى ما تقدم ، والمعنى        }باهللا  

 والذي أنـزل عليـه       يعني النبي    }دنَا  ومآ َأنزلْنَا على عب   {  واعملوا بحسب ذلك وال تخالفوه      
 }التقى الجمعان   {   أي التفرقة بين الحق والباطل وهو يوم بدر         } يوم الفرقان   { القرآن والنصر   

  .1يعني المسلمين والكفار
  :ع اآليةمناسبة الفاصلة لموضو

بعد أن بينت اآليات السابقة أن الذي أدار غزوة بدر من أولها إلى آخرها ، وحقق لهـم                  
الكرامات، ونصر المؤمنين ، وجعلهم يغنمون األنفال هو اهللا ، مع أن المعطيات المادية تخـالف                

تـامى  ذلك ، فال تختلفوا على تقسيم األنفال ، واجعلوا خمساً هللا وللرسول ،ولـذي القربـى والي                
والمساكين وابن السبيل إن كنتم مؤمنين حقاً ، وهذا النصر والتمكين حصل ألن اهللا علـى كـل                  

  .} واللَّه علَى كُلِّ شَيء قَدير{ :شيئ قدير ، لذلك كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله 
 األسـباب    فإن ما أسداه إليكم يوم بدر لم يكن جارياً على متعـارف            :"يقول الطاهر ابن عاشور   

  .2"المعتادة ، فقدرة اهللا قلبت األحوال وأنشأت األشياء من غير مجاريها
  .تحقيق قضاء اهللا بالمواجهة في بدر : الثالثالمقصد 
لركْب َأسفََل مـنْكُم     ِإذْ َأنْتُم بِالْعدوة الدنْيا وهم بِالْعدوة الْقُصوى وا        ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

               نع لَكه نم كلهولًا ِليفْعم ا كَانرَأم اللَّه يقْضِلي نلَكو اديعي الْمف لَاخْتَلَفْتُم تُمداعتَو لَوو
 يملع يعملَس اللَّه ِإنو نَةيب نع يح نى ميحيو نَةي42:األنفال [﴾ب [  

  :المعنى اللغوي 
العين وضمها شاطئ الوادي والدنيا والقصوى تأنيث األدنـى واألقـصى          العدوة بكسر   :العدوة  -

  . 3المعنى
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  :المعنى اإلجمالي 
ـ    :  العامل في إذ التقى والعدوة       }ِإذْ َأنتُم بِالْعدوة الدنيا     {  رئ بالـضم   شفير الوادي ، وق

 }والركـب َأسـفََل مـنكُم    { والكسر وهما لغتان ، والدنيا القريبة من المدينة ، والقصوى البعيدة       
، وكان جمع   يعني العير التي كان فيها أبو سفيان ، وكان قد نكب عن الطريق خوفاً من النبي                 

 أي لـو  }ولَو تَواعدتُّم الَخْتَلَفْتُم في الميعاد    { ين وبين العير    قريش المشركين قد حال بين المسلم     
تواعدتم مع قريش ثم علمتم كثرتهم وقلتكم الختلفتم ولم تجتمعوا معهم ، أو لو تواعدتم لم يتفـق                  

 ببـدر   أي يموت من مـات }لِّيهلك من هلَك عن بينَة      { اجتماعكم مثل ما اتفق بتيسير اهللا ولطفه      
  .1عن إعذار وإقامة الحجة عليه ، ويعيش من عاش بعد البيان

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بعد أن حددت اآلية صورة المعركة ، وأن المؤمنين كانوا بالعدوة الـدنيا ،والمـشركين               

يق الساحل ونجت ، وأن اهللا قدر هـذا اللقـاء ،            كانوا بالعدوة القصوى ، وإن القافلة اتخذت طر       
 ، ليقضي أمراً كان مفعوالً  ليكون األمر واضحاً للجميع ، وإن المـؤمنين مـع رسـول اهللا            

 ، فسمع اهللا دعاءهم   -تعالى–ى اهللا   التجأوا إلى اهللا ، واستغاثوا به، وأكثروا من الدعاء والتوسل إل          
  .} وِإن اللَّه لَسميع عليم {:واستجاب لهم ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله 

تذييل يشير إلى أن اهللا سميع دعاء المسلمين طلب النصر ، وسـميع   :"يقول الطاهر ابن عاشور     
بينهم من الحوار في شأن الخروج إلى بدر ومن مودتهم أن تكون غيـر ذات الـشوكة                  ما جرى 

 إحدى الطائفتين التي يالقونها ، وغير ذلك ، وعليم بما يجول في خواطرهم من غير األمور                 هي
وبذلك أظهرت الفاصلة المعنى بصورة       .2"المسموعة وبما يصلح بهم ويبني عليه مجد مستقبلهم       

  .مشرقة
منَامك قَليلًا ولَو َأراكَهم كَثيرا لَفَشلْتُم ولَتَنَازعتُم  ِإذْ يرِيكَهم اللَّه في     ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ] 43:األنفال [﴾في الَْأمرِ ولَكن اللَّه سلَّم ِإنَّه عليم بِذَات الصدورِ 
  :المعنى اللغوي 

   .3لنومأي في نومك وقيل في عينك ألن العين موضع ا :إذ يريكهم اهللا في منامك قليال
  :المعنى اإلجمالي 

وكان ذلـك  ، العدد فأخبر جماعته فاستبشروا  المشركين في منامه قليلي   أرى اهللا نبيه    
والختلفوا فيما بيـنهم     ،ولو أرى اهللا المؤمنين المشركين كثيري العدد لجبنوا       ،  تثبيتاً لهم من ربهم   
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 ، واهللا علـيم بمـا تكنـه الـضمائر      ونجى من عواقبه   ،   ولكن اهللا سلم من ذلك     حول لقاء العدو  
  .1وتنطوي عليه النفوس والسرائر
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 رسوله في المنام أن المشركين قليـل ،       بعد أن ذكّر اهللا المؤمنين بنعمته عليهم ، إذ أرى         
ألن اهللا يعلم ما في الصدور ، وأنه لو أرى اهللا رسوله أن المشركين كثير ، وعلـم المـسلمون                    
بذلك لدب الرعب في قلوبهم، وتنازعوا ، ولكن اهللا سلم ، وهذا من عمـل القلـوب التـي فـي                     

  . }ليم بِذَات الصدورِِإنَّه ع {: فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله . الصدور 
 يعلم ما يحصل في الصدور من الجـراءة والجـبن والـصبر           -تعالى–يعني أنه   ": يقول الخازن 

  .2"أنه عليم بما في صدوركم من الحب هللا عز وجل": وقال ابن عباس . والجزع 
 الْتَقَيتُم في َأعينكُم قَليلًا ويقَلِّلُكُـم فـي َأعيـنهِم           وِإذْ يرِيكُموهم ِإذ   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 ورالُْأم عجتُر ِإلَى اللَّهولًا وفْعم ا كَانرَأم اللَّه يقْض44:األنفال [﴾ِلي [  
  :المعنى اإلجمالي 

تم عليهم، وقلَّلكم في    واذكر أيضا حينما برز األعداء إلى أرض المعركة فرأيتموهم قليال فاجترأ          
ليقضي اهللا أمرا كان مفعوال فيتحقق وعد اهللا لكـم بالنـصر            ؛ أعينهم، ليتركوا االستعداد لحربكم   

وإلى اهللا مصير األمـور كلهـا،       . والغلبة، فكانت كلمة اهللا هي العليا وكلمة الذين كفروا السفلى         
  .3فيجازي كال بما يستحق

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن معجزة ، وهو أن اهللا جعل المؤمنين يرون الكفـار قلـة ، وجعـل                

ـ – ، وهذا من تدبير اهللا       الكفار يرون المؤمنين قلة ، حتى يستهين كل فريق باآلخر          فهـو  -الىتع
وِإلَى اللَّـه تُرجـع   {:آلية بقوله  الذي يدير المعركة ، واألمر راجع إليه ، فكان مناسباً أن تختم ا         

 ورالُْأم{ .  
أي ) ترجـع األمـور   () أي الملك األعلى الذي بيده وحده كل أمر    ) وإلى اهللا   ( : "يقول البقاعي 

هـذا  : من قولك   ذه ، فال تجري األمور على ما يظنه العباد ، وهو            اكلها فال ينفذ إال ما يريد إنف      
 أن قوة الرجوع بهذا االعتبار وإن لم يكن هناك رجوع بالفعـل ،              ، ولو فرض  األمر راجع إليك    
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 يكـون  أن أمور الدنيا غير مقصودة لذواتها ، وإنما المارد منها ما يصلح             أنوفي هذا تنبيه على     
  .1"زاداً ليوم المعاد

ـ     والثبات والذكر   ورسوله ووحدة الصف   هللالطاعة  : الرابعالمقصد   م عوامـل    مـن أه
  .النصر

يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإذَا لَقيتُم فَئةً فَاثْبتُوا واذْكُروا اللَّه كَثيرا لَعلَّكُم             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
ونح45:األنفال [﴾تُفْل[  

  
  :المعنى اإلجمالي 

هل الكفر قـد اسـتعدوا      يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بشرعه، إذا لقيتم جماعة من أ            
لقتالكم، فاثبتوا وال تنهزموا عنهم، واذكروا اهللا كثيرا داعين مبتهلين إلنزال النصر عليكم والظَّفَر              

  .2لكي تفوزوا؛ بعدوكم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

بالـدعاء والتـضرع     -تعـالى –لما أمر اهللا تعالى المؤمنين بالثبات واإلكثار من ذكر اهللا           
{ ناسبت اآلية أن تخـتم     ف  ، وهذا يعين على الثبات في وجه العدو        عند التقاء الصفوف  والتذلل له   

 ونحتُفْل لَّكُمفالفالح يتحقق بالذكر والتضرع الذي يؤدي إلى الفـالح فـي الـدنيا بالثبـات            ،  } لَع
  .فيتحقق النصر واآلخرة برضوان اهللا ونعيمه

 وَأطيعوا اللَّه ورسولَه ولَا تَنَـازعوا فَتَفْـشَلُوا وتَـذْهب رِيحكُـم             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 ابِرِينالص عم اللَّه وا ِإنبِراص46:األنفال [﴾و [  

  :المعنى اللغوي 
  .3تجبنوا وتذهب دولتكم  :فتفشلوا وتذهب ريحكم

  :المعنى اإلجمالي  
 في الثبات عند لقاء األعـداء المـشركين،       -تعالى– المؤمنين بطاعته  -تعالى–وأمر اهللا   

وبذكر اهللا كثيراً لتطمئن النفوس وتهدأ،ويذهب عنهـا         ،   وببذل الجهد في القتال    ،   وباإلخالص له 
ره،إنجاحـاً للخطـة العامـة    كما أمرهم بطاعة رسول اهللا والتزام أوام    ،   والقلق   الخوف والتردد 

للجيش في المعركة ،ثم أمرهم بأال يتنازعوا ،وال يختلفوا ، ألن التنازع واالختالف يـؤدي إلـى          

                                                
 .223 ،ص3 نظم الدرر،ج- 1
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      ثـم يكـرر اهللا   . }وتَـذْهب رِيحكُـم   { الفشل والخذالن وضياع ما حققه المسلمون في المعركة   
   .1ابرينأمره للمؤمنين بالتزام الصبر ألن اهللا مع الص -تعالى–

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 للمؤمنين عوامل النصر ، وهي الثبات على أرض المعركـة ،            -تعالى–بعد أن بين اهللا     

واإلكثار من ذكر اهللا ،وطاعة اهللا ورسوله ،والوحدة وعدم التنازع ، وحثهم على الصبر ، وبـين   
  .} ِإن اللَّه مع الصابِرِين{ : مناسباً أن تختم اآلية بقوله كان . أن اهللا مع الصابرين 

 ، وهي إعانة اهللا لمن صبر امتثاالً        الصبرِ إلهية منفعة  أن   إيماء إلى    " :يقول الطاهر ابن عاشور     
   .2"ألمره  وهذا مشاهد في تصرفات الحياة كلها

كمـا  . والمقصود أن كمال أمر الجهاد مبني على الصبر ، فأمرهم بالصبر " :يقول اإلمام الرازي 
 -تعـالى –ين أنـه  وب ] 200: آل عمران [ } اصبروا وصابِرواْ ورابِطُواْ { : قال في آية أخرى   

ـ   .3"مع الصابرين ، وال شبهة أن المراد بهذه المعية النصرة والمعونة           ذلك تبـرز الفاصـلة     وب
  .لتعطي للمعنى جماالً

  .النهي عن التشبه بالكفار في دوافع الخروج للمعركة: المقصد الرابع
 تَكُونُوا كَالَّذين خَرجوا من ديارِهم بطَرا ورَِئاء النَّاسِ ويصدون وال ﴿ : -تعالى–قال اهللا 

عا يبِم اللَّهو بِيِل اللَّهس نيطٌ عحم لُون47:األنفال [﴾م [  
  :سبب النزول

لمـا  :  ابن جرير عن محمد بن كعـب القرظـي قـال    هأخرج ما  :نقل اإلمام السيوطي  
 تَكُونُوا كَالَّذين خَرجوا    الو{ :خرجت قريش من مكة إلى بدر خرجوا بالقيان والدفوف فأنزل اهللا            

  4}من ديارِهم بطَرا 
  :المعنى اللغوي 

  .5فهو بطر والبطَر اَألشَر وهو شدة المرح :بطَراً 
  :المعنى اإلجمالي 

         ا ورياءليمنعـوا النـاس عـن      ؛ وال تكونوا مثل المشركين الذين خرجوا من بلدهم كبر
  .6ون محيط ال يغيب عنه شيءواهللا بما يعمل. الدخول في دين اهللا
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما حذرت اآلية المؤمنين من التشبه بأفعال الكفار في خروجهم سمعةً ورياء ، للصد عـن       
يعملُـون  واللَّه بِما    {:سبيل اهللا ، وهذا األمر ال يعلمه إال اهللا المحيط بكل شيء ناسبت الفاصلة               

  . لتوضح علم اهللا المطلق وإحاطته بكل خفايا الكفار} محيطٌ
والمقصود أن اإلنسان ربما أظهر من نفسه أن الحامل له والـداعي إلـى              :"يقول اإلمام الرازي    

– مع أنه ال يكون األمر كذلك في الحقيقة ، فبـين            -تعالى–الفعل المخصوص طلب مرضاة اهللا      
  .1"ما في دواخل القلوب ، وذلك كالتهديد والزجر عن الرئاء والتصنع  كونه عالماً ب-تعالى

تذكير للمسلمين بصريحه ، ووعيد للمشركين بالمعنى الكنائي ، ألن           :"يقول الطاهر ابن عاشور     
ويلزمه أنّه   ،   -تعالى–إحاطة العلم بما يعملون مجاز في عدم خفاء شيء من عملهم عن علم اهللا               

  .2"مجازيهم عن عملهم بما يجازي به العليم القدير من اعتدى على حرمه 
   53-48المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع السادس

  :آيات المقطع السادس من سورة األنفال
هم وقَاَل لَا غَاِلب لَكُم الْيوم من النَّاسِ وِإنِّي جار لَكُم فَلَما            وِإذْ زين لَهم الشَّيطَان َأعمالَ     ﴿

تَراءت الْفَئتَانِ نَكَص علَى عقبيه وقَاَل ِإنِّي برِيء منْكُم ِإنِّي َأرى ما لَا تَرون ِإنِّي َأخَافُ                
ِإذْ يقُوُل الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هُؤلَاء دينُهم  اللَّه واللَّه شَديد الْعقَابِ 

    يمكح زِيزع اللَّه فَِإن لَى اللَّهكَّْل عتَوي نمو َّفَّى التَوى ِإذْ يتَر لَولَاِئكَـةُ  ووا الْمكَفَر ينذ
  هاربَأدو مهوهجو ونرِبضي   رِيقالْح ذَابذُوقُوا عو م       اللَّـه َأنو يكُمدتْ َأيما قَدبِم ذَِلك  

  بِيدبِظَلَّامٍ ِللْع سلَي َك            اللَّـه مفََأخَذَه اللَّه اتوا بِآيكَفَر هِملقَب نم ينالَّذو نوعرْأبِ آِل فد
لَى قَومٍ   ذَِلك بَِأن اللَّه لَم يك مغَيرا نعمةً َأنْعمها ع         بِذُنُوبِهِم ِإن اللَّه قَوِي شَديد الْعقَابِ       

     هِما بَِأنْفُسوا مرغَيتَّى ييم     حلع يعمس اللَّه َأنو         هِملقَـب ـنم ينالَّذو نوعرْأبِ آِل فكَد 
       عرقْنَا آَل فَأغْرو بِذُنُوبِهِم ملَكْنَاهفََأه هِمبر اتوا بِآيكَذَّب   ينكُلٌّ كَانُوا ظَاِلمو ناألنفال[ ﴾ و :

48-54[  
  :وهماويشتمل على مقصدين 

  . وسرعة التخلي عنهم ألتباعهإغواء الشيطان : المقصد األول
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 وِإذْ زين لَهم الشَّيطَان َأعمالَهم وقَاَل لَا غَاِلب لَكُم الْيوم من النَّاسِ         ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
نِّي جار لَكُم فَلَما تَراءت الْفَئتَانِ نَكَص علَى عقبيه وقَاَل ِإنِّي برِيء منْكُم ِإنِّي َأرى ما لَا وِإ

  .]48:األنفال [﴾تَرون ِإنِّي َأخَافُ اللَّه واللَّه شَديد الْعقَابِ 
  :المعنى اللغوي  

 هيبقلَى عع ال:نَكَص عجى رقَر1قَه.    
  :المعنى اإلجمالي 

 بأن شجعهم على لقاء المسلمين لمـا   }أعمالهم  {  إبليس   }إذ زين لهم الشيطان     { اذكر  و
 }لكم اليوم من الناس وإني جار لكم      ال غالب   { لهم   }وقال  { خافوا الخروج من أعدائهم بني بكر       

         التقـت  }فلمـا تـراءت   { أتاهم في صورة سراقة بن مالك سيد تلـك الناحيـة       من كنانة وكان    
 رجـع  } نكص  { أى المالئكة وكان يده في يد الحارث بن هشام          ر المسلمة والكافرة و   }الفئتان  { 
 مـن   }إني بريء مـنكم     { :  لما قالوا له أتخذ لنا على هذه الحال          }وقال  { هاربا }على عقبيه   { 

واهللا شـديد   {  أن يهلكنـي     }إني أخـاف اهللا     {  من المالئكة    }ي أرى ما ال ترون      إن{ جواركم  
   .2}العقاب 

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كان الحديث عن الخوف الذي أصاب إبليس وحلفاءه ولم يستطع أن يفعل لهم شيئاً برر                

ابه الشديد الذي يتوعد كل من شاقّ اهللا ورسوله ، ويجـوز            هروبه وخوفه بالخوف من اهللا ومن عق      
أن يكون الكالم مستأنفاً في شديد العقاب أي أن هذا الذي عاينتموه في أرض المعركة من العقوبـة               

: الدنيوية والخوف والهلع، ما ينتظركم عند اهللا أشد من هذا العقاب الذي ترونه، فناسبت الفاصـلة               
}  الْع يدشَد اللَّهوالعقوبة التي رأوها من تدخل عناصر في المعركة لم يألفوها وخوف وفـزع             }قَابِو

  .وهرج ومرج
فعلى احتمال أن يكون اإلسناد إلى الشيطان حقيقة فالمراد من خوف           :" يقول الطاهر ابن عاشور     

 قـول  اهللا توقع أن يصيبه اهللا بضر ، من نحوِ الرجم بالشهب ، وإن كان مجازاً عقلياً وأن حقيقته         
علـى أن ال يـدّل عليـه     سراقة فلعّل سراقة قال قوالً في نفسه ، ألنّه كان عاهد رسول اهللا              

المشركين ، فلعلّه تذكّر ذلك ورأى أن فيما وعد المشركين من اإلعانة ضرباً من خيانـة العهـد                
  .3"فخاف سوء عاقبة الخيانة
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ء دينُهم ومن ال ِإذْ يقُوُل الْمنَافقُون والَّذين في قُلُوبِهِم مرض غَر هُؤ﴿ : -تعالى–قال اهللا 
فَِإن لَى اللَّهكَّْل عتَوي اللَّه يمكح زِيز49:األنفال [﴾ع [  

  :سبب النزول 
غـر هـؤالء   : قالواة وناس معه من المشركين يوم بدر    بن ربيع  عن عتبة    :نقل اإلمام السيوطي  

  .1}إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤالء دينهم {   :دينهم فأنزل اهللا
  :المعنى اإلجمالي 

وكثـرة  واذكروا حين يقول أهل الشرك والنفاق ومرضى القلوب، وهم يرون قلة المسلمين       
غر هؤالء المسلمين دينُهم، فأوردهم هذه الموارد، ولم يدرك هؤالء المنافقون أنـه مـن     : عدوهم

يتوكل على اهللا ويثق بوعده فإن اهللا لن يخذله، فإن اهللا عزيز ال يعجزه شيء، حكيم في تـدبيره                   
  .2وصنعه

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 اآلية كالم المنافقين أصحاب القلوب المريضة ومن تأثر بقولهم بالسخرية ممـن    لما بينت 

خرجوا مغترين بدينهم وهم قلة معتمدين على وعد بالجنة إذا ما قتلوا ، مما كان له أثر خطيـر                   
  أي ال يغلب وال يخذل من توكل         }فَِإن اللَّه عزِيز حكيم   { : على نفوس الصحابة ناسبت الفاصلة      

  .يه منتقم قاصم الكفار ومن سلك طريقهم عل
جواباً للشرط باعتبار الزمه وهو عزة المتَوكِّـل علـى اهللا وإلفائـه    :" يقول الطاهر ابن عاشور  

  . 3"منجياً من مضيق أمره
ان اهللا ، فـإن اهللا  أي ومن يسلم أمره إلى اهللا ويثق بفضله ويعول على إحس   " :يقول اإلمام الرازي  

حافظه وناصره ، ألنه عزيز ال يغلبه شيء ، حكيم يوصل العـذاب إلـى أعدائـه ، والرحمـة                 
  .4"والثواب إلى أوليائه

 ولَو تَرى ِإذْ يتَوفَّى الَّذين كَفَـروا الْملَاِئكَـةُ يـضرِبون وجـوههم           ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
     رِيقالْح ذَابذُوقُوا عو مهاربَأدو           بِيدبِظَلَّامٍ ِللْع سلَي اللَّه َأنو يكُمدتْ َأيما قَدبِم ذَِلك ﴾ 

  ] 51- 50:األنفال[
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  :المعنى اإلجمالي 
ار وانتزاعها، وهم يـضربون      حال قبض المالئكة أرواح الكف     -أيها الرسول -ولو تعاين   

ذوقـوا العـذاب    : وجوههم في حال إقبالهم، ويضربون ظهورهم في حال فرارهم، ويقولون لهم          
، ولكنه عام في حق كـلِّ       " بدر"المحرق، لرأيت أمرا عظيما، وهذا السياق وإن كان سببه وقعة           

  .كافر
م الدنيا، وال يظلم اهللا     ذلك الجزاء الذي أصاب المشركين فبسبب أعمالهم السيئة في حياته         

  .1أحدا من خَلْقه مثقال ذرة، بل هو الحكَم العدل الذي ال يجور
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 أحوال الكافرين حـين تقـبض المالئكـة أرواحهـم ، حيـث      -تعالى–بعد أن ذكر اهللا     
وقوا عذاب الجحيم ، وبين أن هذا العذاب بـسبب مـا   يضربون وجوههم وأدبارهم ، ويقال لهم ذ    

قدمت أيديهم ، وهم يستحقونه وأن اهللا ليس بظالم لهم، وبذلك تبرز جمال الفاصـلة فـي بيـان                   
  .}وَأن اللَّه لَيس بِظَلَّامٍ ِللْعبِيد{:المعنى

  .توجيه األنظار إلى قانون التماثل : المقصد الثاني
  دْأبِ َآِل فرعون والَّذين من قَبلهِم كَفَروا بَِآيات اللَّه فََأخَذَهم اللَّه كَ ﴿ : -تعالى–قال اهللا 

   .] 52:األنفال [﴾ِإن اللَّه قَوِي شَديد الْعقَابِ
  :المعنى اللغوي 

 أبةُ :الداد2 الع.   
  :المعنى اإلجمالي 

ا نزل بالمشركين يومئذ سنَّة اهللا في عقاب الطغاة من األمـم الـسابقة مـن أمثـال      إن م 
فرعون والسابقين له، عندما كذَّبوا رسل اهللا وجحدوا آياته، فإن اهللا أنـزل بهـم عقابـه بـسبب         

  .3إن اهللا قوي ال يقْهر، شديد العقاب لمن عصاه ولم يتب من ذنبه. ذنوبهم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما بينت اآلية عادة فرعون ومن قبلهم من الذين كفروا كان شدة العقاب الذي توعـدهم                
في الدنيا من الغرق والخسف وأنواع العذاب األخرى الذي القوه وما ينتظرهم من شدة العقـاب                

  .} الْعقَابِِإن اللَّه قَوِي شَديد { :في اآلخرة ، فناسبت الفاصلة 
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 وفيه تهديد ووعيد بعد بيان شدة عقابه الدنيوي وما ينتظر من سلك ما سـلكه فرعـون                
  .ومن قبله ، وهذا قانون التماثل أي إن سلكتم ما سلكوا سيصيبكم ما أصابهم

والغرض منه التنبيه على أن لهم عذاباً مدخراً سوى ما نـزل بهـم مـن                " :يقول اإلمام الرازي  
  .1"العذاب العاجل

ذَِلك بَِأن اللَّه لَم يك مغَيرا نعمةً َأنْعمها علَى قَومٍ حتَّى يغَيروا مـا              ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
يملع يعمس اللَّه َأنو هِم53:األنفال [﴾بَِأنْفُس[.   

  :المعنى اإلجمالي 
أن اهللا إذا أنعم على قوم نعمة لم يسلبها منهم حتى يغيـروا حـالهم               ذلك الجزاء السيئ ب   

ري عليهم ما اقتضاه علمه     الطيبة إلى حال سيئة، وأن اهللا سميع ألقوال خلقه، عليم بأحوالهم، فيج           
  .2ومشيئته

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ن االستبدال ال يكون تغييراً قولياً ظاهرياً بل هو تغييـر          لما بينت اآلية قانون التغيير قانو     

  }سميع عليم {:داخلي في السرائر قبل أن يظهر على المظهر الخارجي ناسبت الفاصلة القرآنية           
  .أي يسمع ويعلم ما يخفيه اإلنسان وما يبديه 

 } اهللا لم يك مغيـراً   بأن  { : عطف على قوله     } أن اهللا سميع عليم   {  :"يقول الطاهر ابن عاشور   
أي ذلك بأن اهللا يعلم ما يضمره الناس وما يعملونه ويعلم ما ينطقون به فهو يعاملهم بمـا يعلـم                    

يومىء إلى أن التغيير الذي أحدثه المعـرض        } عليم  {  قبل صفة } سميع  {  وذكر صفة   . منهم  
  .3"-تعالى–بهم متعلّق بأقوالهم وهو دعوتهم آلهة غير اهللا 

كَدْأبِ آِل فرعون والَّذين من قَبلهِم كَذَّبوا بِآيات ربهِم فََأهلَكْنَـاهم            ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 ينكُلٌّ كَانُوا ظَاِلمو نوعرقْنَا آَل فَأغْرو 54:األنفال [﴾بِذُنُوبِهِم[.    

  :المعنى اإلجمالي 
يفعل فيهم فعله بقوم فرعون وأمثالهم حـين         -تعالى– فإنه ،    كفرت األمم بأنعم ربها    فإذا

أهلكهم اهللا بذنوبهم وجرائمهم،وتكذيبهم رسل ربهـم وآياتـه،وأغرق فرعـون         : كذبوا بآيات اهللا    
  .4وقومه ، وما ظلمهم اهللا إذ أغرقهم ، وإنما كانوا هم الظالمين ألنفسهم
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 أن حال كفار قريش كحال آل فرعون ، والـذين مـن             -عز وجلّ –بعد أن ذكر المولى     

 بسبب ذنوبهم ؛ ألنهم حقيقـة قـد ظلمـوا         -تعالى–قبلهم جميعهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكهم اهللا        
  .} ِلمينوكُلٌّ كَانُوا ظَا{  :أنفسهم ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله 

   75-55المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع السابع
ِإن شَر الدواب عنْد اللَّه الَّذين كَفَروا فَهم لَـا           ﴿:آيات المقطع السابع من سورة األنفال     

  نُونْؤمي     منْهتَ مداهع ينالَّذ           تَّقُونلَا ي مهو ةري كُلِّ مف مهدهع وننْقُضي ثُم  افَِإم 
          ونذَّكَّري ملَّهلَع مخَلْفَه نم بِهِم دبِ فَشَرري الْحف متَثْقَفَنَّه  َا تَخِإمانَـةً      ويمٍ خقَو نم افَن

 ينالْخَاِئن بحلَا ي اللَّه ِإن اءولَى سع هِمفَانْبِذْ ِإلَي لَا مقُوا ِإنَّهبوا سكَفَر ينالَّذ نبسحلَا يو
  ونجِزعي َأعو             اللَّـه وـدع بِه ونبهِل تُرالْخَي اطرِب نمو ةقُو نم تُمتَطَعا اسم موا لَهد

           بِيِل اللَّهي سف ءشَي نقُوا ما تُنْفمو مهلَمعي اللَّه مونَهلَملَا تَع هِموند نم آخَرِينو كُمودعو
 وِإن جنَحوا ِللسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّْل علَى اللَّه ِإنَّه هـو            نْتُم لَا تُظْلَمون    يوفَّ ِإلَيكُم وأَ  

   يملالْع يعمالس       ال كبسح فَِإن وكعخْدي وا َأنرِيدي ِإنو         رِهبِنَـص كـدي َأيالَّـذ وه لَّه
  يننْؤمبِالْمو               قُلُـوبِهِم نيا َألَّفْتَ با ميعمضِ جي الَْأرا فَأنْفَقْتَ م لَو قُلُوبِهِم نيَألَّفَ بو 

      ح زِيزع ِإنَّه منَهيَألَّفَ ب اللَّه نلَكو  يم63(ك (          ـنم ـكعنِ اتَّبمو اللَّه كبسح ا النَّبِيها َأيي
  يننْؤمالْم             ونابِرص ونشْرع نْكُمم كُني تَاِل ِإنلَى الْقع يننْؤمضِ الْمرح ا النَّبِيها َأيي 

  وِإن يكُن منْكُم ماَئةٌ يغْلبوا َألْفًا من الَّذين كَفَروا بَِأنَّهم قَوم لَا يفْقَهـون         يغْلبوا ماَئتَينِ 
لبوا ماَئتَينِ وِإن   الْآن خَفَّفَ اللَّه عنْكُم وعلم َأن فيكُم ضعفًا فَِإن يكُن منْكُم ماَئةٌ صابِرةٌ يغْ             

        ابِرِينالص عم اللَّهو نِ بِِإذْنِ اللَّهوا َألْفَيبغْلَألْفٌ ي نْكُمم كُني  لَـه كُوني َأن ِلنَبِي ا كَانم 
رةَ واللَّـه عزِيـز     يا واللَّه يرِيد الْـآخ    َأسرى حتَّى يثْخن في الَْأرضِ تُرِيدون عرض الدنْ       

يمكح            يمظع ذَابع ا َأخَذْتُميمف كُمسقَ لَمبس اللَّه نم تَابلَا كلَو    ـتُمما غَنمفَكُلُوا م 
يا َأيها النَّبِي قُْل ِلمن فـي َأيـديكُم مـن            يبا واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه غَفُور رحيم        حلَالًا طَ 

فر لَكُم واللَّه غَفُـور  الَْأسرى ِإن يعلَمِ اللَّه في قُلُوبِكُم خَيرا يْؤتكُم خَيرا مما ُأخذَ منْكُم ويغْ    
 يمحر يمكح يملع اللَّهو منْهم كَنُل فََأمقَب نم خَانُوا اللَّه فَقَد انَتَكيوا خرِيدي ِإنو  ِإن 

  راجهنُوا وآم ينوا           الَّذرنَـصا ووآو ينالَّذو بِيِل اللَّهي سف هِمَأنْفُسو اِلهِمووا بَِأمداهجوا و
ُأولَِئك بعضهم َأوِلياء بعضٍ والَّذين آمنُوا ولَم يهاجِروا ما لَكُم من ولَايتهِم من شَيء حتَّى 

كُم في الدينِ فَعلَيكُم النَّصر ِإلَّا علَى قَومٍ بينَكُم وبينَهم ميثَاقٌ واللَّه يهاجِروا وِإنِ استَنْصرو
    يرصب لُونما تَعبِم              ـ تْنَـةٌ فف تَكُـن لُوهضٍ ِإلَّا تَفْععب اءِليَأو مهضعوا بكَفَر ينالَّذي  و
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    كَبِير ادفَسضِ والَْأر            اوآو ينالَّـذو بِيِل اللَّـهي سوا فداهجوا وراجهنُوا وآم ينالَّذو 
  قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم ما لَهقح نُونْؤمالْم مه وا ُأولَِئكرنَصو    ـدعب ـننُـوا مآم ينالَّذو 

             تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبَأو مهضعامِ بحُأولُو الَْأرو نْكُمم فَُأولَِئك كُمعوا مداهجوا وراجهو
 يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه 75-55: األنفال[ ﴾ِإن[  

  :يويشتمل على مقصد وذلك كما يل
  .قواعد التعامل مع المعسكرات المتنوعة في السلم والحرب : المقصد األول

  ] 55:األنفال [﴾ِإن شَر الدواب عنْد اللَّه الَّذين كَفَروا فَهم لَا يْؤمنُون﴿ : -تعالى–قال اهللا 
  :المعنى اإلجمالي 

ه ، هم الكافرون الذين لوعد  اهللامِإن شر المخلوقات التي تدب على اَألرض ، في حك
   : اجتمعت فيهِم صفتان

   .م ِإيمانى لَهاِإلصرار علَى الكفر ، والرسوخ فيه حتى الَ يرج) أ(
   . العهدضنَق) ب(

منَهم فيهـا علَـى      حين هجرته إلَى المدينة، عقد مع اليهود عقوداً ، أَ           وكَان الرسول 
   .1ينلمس  والمم وَأمواِلهِم ودينهِم ، فَنَقَضوا هذه العهود ، وتَآمروا علَى الرسول هَأنفس

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ه األرض ، هم الذين كفـروا ؛ألنهـم          أن شر من دب على وج      -عز وجل –بين المولى   

  .} فَهم لَا يْؤمنُون{ :  ولم يؤمنوا به ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله -تعالى–كفروا باهللا 
عطفت صلة على صلة ، فأفادت أن الجملة الثانية         ( فهم ال يؤمنون     :"يقول الطاهر ابن عاشور     

الذين كفروا من قبل اإلسـالم فاسـتمر        : إليماء ، أي    من الصلة ، وأنّها تمام الصلة المقصودة ل       
ولما كان هذا الوصف هو الذي جعلهـم شـر          . كفرهم فهم ال يؤمنون بعد سماع دعوة اإلسالم         

الدواب عند اهللا عطف هنا بالفاء لإلشارة إلى أن سبب إجراء ذلك الحكم علـيهم هـو مجمـوع                   
 إسمية ؛ إلفادة ثبوت عدم إيمانهم وأنّهـم غيـر          جملة( فهم ال يؤمنون    ) الوصفين ، وأتى بصلة     

   .2"مرجو منهم اإليمان
الَّذين عاهدتَ منْهم ثُم ينْقُضون عهدهم في كُلِّ مـرة وهـم لَـا               ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
تَّقُون56:األنفال [﴾ي[.  
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  :المعنى اإلجمالي 
يحاربوك ن دخلوا معك في المعاهدات بأن المن أولئك األشرار اليهود الذيعاهدت الذين 

  .1وال يظاهروا عليك أحدا، ثم ينقضون عهدهم المرة تلو المرة، وهم ال يخافون اهللا
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 األرض هم الكفار والذين رفـضوا   أن شر من يدب على وجه- تعالى–بعد أن ذكر اهللا   
        وإن من صفاتهم أنهم ينقضون العهود فـي كـل مـرة ، وال يتقـون اهللا                  -تعالى–اإليمان باهللا   

  .} وهم لَا يتَّقُون{:   فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله -تعالى–
 جنس االتّقـاء وهـو       في حيز النفي يعم سائر     )يتقون (وقوع فعل    :"يقول الطاهر ابن عاشور     

الجنس المتعارف منه ، الذي يتهمم به أهل المروءات والمتدينون ، فيعم اتّقاء اهللا وخشية عقابـه                 
فإن الخسيس بالعهد ،    . في الدنيا واآلخرة ، ويعم اتّقاء العار ، واتّقاء المسبة واتّقاء سوء السمعة              

د العرب أنفسهم ، وألن من عـرف بـنقض          والغدر ، من القبائح عند جميع أهل األحالم ، وعن         
العهد عدم من يركن إلى عهده وحلفه ، فيبقى في عزلة من الناس فهؤالء الذين نقضوا عهدهم قد           

  .2"غلبهم البغض في الدين ، فلم يعبأوا بما يجره نقض العهد ، من األضرار لهم 
 ﴾ ما تَثْقَفَنَّهم في الْحربِ فَشَرد بِهِم من خَلْفَهم لَعلَّهم يـذَّكَّرون          فَِإ ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  .]57:األنفال[
  :المعنى اإلجمالي 

فإن واجهت هؤالء الناقضين للعهود والمواثيق في المعركة، فأنزِْل بهم من العذاب مـا يـدخل         
 يذّكرون، فال يجترئون على مثل الذي أقـدم         لعلهم؛ الرعب في قلوب اآلخرين، ويشتت جموعهم     

  .3عليه السابقون
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما كانت اآلية تتحدث عن حرب المسلمين للكفار بال هوادة ، وهذا القتال من أجل أن يتعظ به                  
                :اً أن تخـتم اآليـة بقولـه       الكفار فيرجعوا عن غيهم ،ويؤمنـوا بـاهللا وحـده ، كـان مناسـب              

} ونذَّكَّري ملَّهلَع {.  
  .4"أي لعل من خلفهم يذكرون ذلك النكال فيمنعهم ذلك عن نقض العهد : "يقول الرازي
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لَّه لَا يحـب    هِم علَى سواء ِإن ال     وِإما تَخَافَن من قَومٍ خيانَةً فَانْبِذْ ِإلَي       ﴿ :-تعالى–قال اهللا 
ين58:األنفال [ ﴾الْخَاِئن[.  

  :سبب النزول
:  أبو الشيخ عن ابن شهاب قال دخل جبريل على رسـول اهللا              اهروما   ":نقل اإلمام السيوطي  

 قد أذن لك في قريظة ن وأنزل فيهم         قد وضعت السالح وما زلت في طلب القوم فاخرج فان اهللا          
   .1"اآلية } وإما تخافن من قوم خيانة{ 

  :المعنى اإلجمالي 
وإذا خفت من قوم عاهدتم خيانةً ونقـضاً للعهـد الـذي بينـك وبيـنهم، فانبـذ إلـيهم           

نك وبينهم على السواء، فتـستوي       بأنك نقضت عهدهم،حتى يعلموا أن ال عهد بي        وأعلمهمعهدهم،
أنت وإياهم في ذلك بدون خداع وال استخفاء، واهللا ال يحب الخائنين، حتى ولو كانـت الخيانـة                  

  .2موجهة للكفار
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

معهـم كـل العهـود      لما ذكرت اآلية الخيانة من قوم هم ليسوا أهالً للوفاء،  فينبغي أن تقطـع                
والمواثيق ، ومع ذلك ال عذر لكم بمقابلة غدرهم وخيانتهم بالغدر والخيانـة ،وإال وقعـتم فيمـا                

  . }ِإن اللَّه لَا يحب الْخَاِئنين{: وقعوا فيه من عدم محبة اهللا ، فناسبت الفاصلة 
بنبـذ   أمـره -تعالى–كالم في هذه اآلية أنهفي العهود وحاصل ال  }ِإن اهللا الَ يحب الخائنين    {":يقول الرازي 

من ينقض العهد على أقبح الوجوه وأمره أن يتباعد على أقصى الوجوه من كل ما يـوهم نكـث العهـد                    
  .3"ونقضه

وإما { : تذييل لما اقتضته جملة      } إن اهللا ال يحب الخائنين    { : جملة  :"يقول الطاهر ابن عاشور     
ألن اهللا ال يحبهم ، ألنّهم متّـصفون        : والمعنى  . إلخ تصريحاً واستلزاماً     } ن من قوم خيانة   تخاف

ال يحب أن تكون أنت     بالخيانة فال تستمر على عهدهم فتكون معاهداً لمن ال يحبهم اهللا؛ وألن اهللا              
  .4"من الخائنين

ِإن جنَحوا ِللسلْمِ فَاجنَح لَها وتَوكَّْل علَى اللَّه ِإنَّه هـو الـسميع              و ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يمل61:األنفال [﴾الْع [  
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  :المعنى اللغوي 
  .1جنح الليل أقبل: أمالت أعناقها ، والمصدر الجنوح ، ويقال وجنحت اإلبل مال ،  :جنح

  : اإلجمالي المعنى
 وفَـوض   -أيها النبـي  -وإن مالوا إلى ترك الحرب ورغبوا في مسالمتكم فمْل إلى ذلك            

  .2إنه هو السميع ألقوالهم، العليم بنياتهم. أمرك إلى اهللا، وثق به
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

ب علـى المـؤمنين فعلـه بـالجنوح للـسلم      لما ذكرت اآلية جنوح الكفار للسلم وما يج   
واالعتماد على اهللا فاهللا يعلم ما يجول بخواطركم ويسمع قولكم ، واآلية جاءت بعد إعداد أقصى                
ما تستطيع إعداده لترهب به األعداء عندها لم يجدوا مفراً من الجنوح إلى السلم فناسبت الفاصلة                

  .}نَّه هو السميع الْعليم ِإ{القرآنية 
 تنبيهاً بذلك على الزجر عن نقض الصلح ، ألنه          }ِإنَّه هو السميع العليم     { : "يقول اإلمام الرازي  

   .3"عالم بما يضمره العباد ، وسامع لما يقولون
 بين قُلُوبِهِم ولَكن اللَّه َألَّفَ      رضِ جميعا ما َألَّفْتَ   م لَو َأنْفَقْتَ ما في األ      وَألَّفَ بين قُلُوبِهِ   ﴿

 يمكح زِيزع ِإنَّه منَهي63:األنفال [﴾ب [  
  :المعنى اإلجمالي 

إنه هو الذي أنـزل عليـك       ؛ وإن أراد الذين عاهدوك المكر بك فإن اهللا سيكفيك خداعهم         
 بعد التفرق، لو أنفقت مـال      نصره وقواك بالمؤمنين من المهاجرين واألنصار، وجمع بين قلوبهم        

الدنيا على جمع قلوبهم ما استطعت إلى ذلك سبيال ولكن اهللا جمع بينها على اإليمـان فأصـبحوا     
  .4إخوانًا متحابين، إنه عزيز في ملْكه، حكيم في أمره وتدبيره

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 قلوب المؤمنين بفعل اهللا ال بفعل البشر حتـى وإن بـذل مـن               لما بينت اآلية األلفة بين    
 فالعزة والحكمة بما يفعلـه اهللا للبـشر وأبـدل          }عزِيز حكيم   { :األموال ما بذل فناسبت الفاصلة      

العداوة والبغضاء بمحبة وصفاء لتعلو راية التوحيد وال يمكن أن يتحقق ذلك إال بوحدة القلـوب                
  .على منهج اهللا
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ويقلبهـا  .  أي قادر قاهر ، يمكنه التصرف في القلوب          }ِإنَّه عزِيز حكيم    { : "مام الرازي يقول اإل 
من العداوة إلى الصداقة ، ومن النفرة إلى الرغبة ، حكيم بفعل ما يفعله علـى وجـه اإلحكـام                    

   .1"أو مطابقاً للمصلحة والصواب على اختالف القولين في الجبر والقدر. واإلتقان 
 قادر قاهر يمكنه التـصرف فـي القلـوب     -تعالى– يعني أنه    }إنه عزيز حكيم    { :"يقول الخازن 

     .2"فيقلبها من العداوة إلى المحبة ومن النفرة إلى األلفة وكل ذلك على وجه الحكمة والصواب
فَ اللَّه عنْكُم وعلم َأن فيكُم ضعفًا فَِإن يكُن مـنْكُم مَئـةٌ             ن خَفَّ  اآل ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

               ابِرِينالـص عم اللَّهو نِ بِِإذْنِ اللَّهوا َألْفَيبغْلَألْفٌ ي نْكُمم كُني ِإننِ واَئتَيوا مبغْلةٌ يابِرص﴾ 
  ] 66:األنفال[

  :المعنى اإلجمالي 
ويجعل المسلم الواحد في مقابلة اثنـين        ،   عن المؤمنين  -تعالى– آلية يخفف اهللا  فيه هذه ا  

فإذا كان عدد المـسلمين نـصف عـدد    ،  ) حد بعشرةاما كان في اآلية السابقة الو نبي( من الكفار 
عدوهم، لم يسغ لهم التردد في لقاء العدو، وإذا كانوا دون ذلك ، لم يجب عليهم القتال ، وجـاز                    

ا، فالعشرة من المؤمنين الصابرين يغلبون العشرين بإذن اهللا، واهللا يؤيـد الـصابرين             أن يتحرزو 
  .3وينصرهم، فالنصر من عند اهللا ، وباإليمان والطاعة ، وليس بالعدد والعدة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ن كانوا قلة فكان الواحد قبـل       لما كانت اآلية تتحدث عن ضرورة الصبر في المعركة وإ         

ذلك بعشرة ثم أصبح الواحد باثنين بعد التخفيف مع ضـرورة الـصبر والمـصابرة ، ناسـبت                  
  .أي حق لمن صبر وثبت النصرة والمعونة والتوفيق )واللَّه مع الصابرين: (الفاصلة 

ِإن { : ية األولى من قوله     والمراد ما ذكره في اآل    } واهللا مع الصابرين    { : " يقول اإلمام الرازي  
فبين في آخر هذه اآلية أن اهللا مـع   ] 65: األنفال  [ } يكُن منكُم عشْرون صابرون يغْلبواْ ماَْئتَينِ       

الصابرين والمقصود أن العشرين لو صبروا ووقفوا فإن نصرتي معهم وتوفيقي مقـارن لهـم ،                
الحكم ما صار منسوخاً بل هو ثابـت كمـا        وذلك يدل على صحة مذهب أبي مسلم وهو أن ذلك           

وا علـى  كان ، فإن العشرين إن قدروا على مصابرة المائتين بقي ذلك الحكـم ، وإن لـم يقـدر    
   .4"هنا زائلمصابرتهم فالحكم المذكور 
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ى يثْخن في الَْأرضِ تُرِيـدون       ما كَان ِلنَبِي َأن يكُون لَه َأسرى حتَّ        ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يمكح زِيزع اللَّهةَ ورالَْآخ رِيدي اللَّها ونْيالد ضر67:األنفال [﴾ع [  

  :سبب النزول 
لما كـان  : قال [  ابن مسعود عن أحمد و الترمذي و الحاكم  ما رواه اإلمام :نقل اإلمام السيوطي  

: الحـديث وفيـه     ] ما تقولون في هؤالء األسارى    :ل اهللا   يوم بدر وجيء باألسارى قال رسو     
  .1"إلى آخر اآليات } ما كان لنبي أن يكون له أسرى { فنزل القرآن بقول عمر 

  :المعنى اللغوي 
   يبالغ في قتل أعدائهيغلب على كثير من األرض و :يثخن في األرض-
  .2أي طمع الدنيا وما يعرض فيها:  تريدون عرض الدنيا -

  :المعنى اإلجمالي 
إلدخال الرعـب فـي     ؛ ال ينبغي لنبي أن يكون له أسرى من أعدائه حتى يبالغ في القتل            

متـاع  " بدر" بأخذكم الفداء من أسرى      -لمينيا معشر المس  -قلوبهم ويوطد دعائم الدين، تريدون      
  .3واهللا عزيز ال يقْهر، حكيم في شرعه. الدنيا، واهللا يريد إظهار دينه الذي به تدرك اآلخرة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
عـرض  لما كانت اآلية تتحدث عن اإلثخان في األرض قبل أن يكون لنا أسرى طمعـاً ب        

 أصحاب الهمم العالية أن يلتفتوا إلى مـا هـو          - تعالى –زائل من الحياة الدنيوية الفانية وجه اهللا        
أنفس وأعز وأنفع لدين اهللا عز وجل وهو اإلثخان ، فناسبت الفاصلة العزيز الحكيم الذي يـضع                 

  .كل شيء في نصابة فال يقهر وال يغلب 
 والمراد أنكم إن طلبتم اآلخرة لم يغلبكم عدوكم ألن          }كُيم  واهللا عزِيز ح  { : " يقول اإلمام الرازي  

   .4"اهللا عزيز ال يقهر وال يغلب حكيم في تدبير مصالح العالم
 } واهللا يريـد األخـرة  { :  عطف على جملـة      }واهللا عزيز حكيم    { :"يقول الطاهر ابن عاشور     

يد أن حـظ     أثراً في أنّه يريد اآلخرة ، فيكون كالتعليل ، وهو يف           عطفاً يؤذن بأن لهذين الوصفين    
 يدّل على االستغناء على     }العزيز  { فوصف  .، ولذلك يريده العزيز الحكيم      اآلخرة هو الحظّ الحقّ   

االحتياج ، وعلى الرفعة والمقدرة ، ولذلك ال يليق به إالّ محبة األمور النفيسة ، وهـذا يـومىء                
وهللا العـزة ولرسـوله   { : نبغي لهم أن يكونوا أعزاء كقوله في اآلية األخـرى      إلى أن أولياءه ي   
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فألجل ذلك كان الالئق بهم أن يربـأوا بنفوسـهم عـن التعلّـق               ] 8: المنافقون  [ } وللمؤمنين  
  .1"بسفاسف األمور وأن يجنحوا إلى معاليها 

 ﴾وا مما غَنمتُم حلَالًا طَيبا واتَّقُوا اللَّه ِإن اللَّه غَفُـور رحـيم            فَكُلُ ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
  ] 69:األنفال[

  :المعنى اإلجمالي 
إن . فكلوا من الغنائم وفداء األسرى فهو حالل طيب، وحافظوا على أحكام دين اهللا وتـشريعاته              

   .2اهللا غفور لعباده، رحيم بهم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 رضوان  – الصحابة   بعد أن أسر المسلمون سبعين من المشركين ، واستشار الرسول         
 أن يمكـن كـل      - رضي اهللا عنـه    –اهللا عليهم في أمر األسرى ، فكان رأي عمر بن الخطاب            

 عنقه ، ليعلم المشركون أن المسلمين ال تأخـذهم فـي اهللا         صحابي من أقرب قريب له، فيضرب     
وكان رأي أبي بكر أخذ الفدية منهم ، لينتفع المسلمون بها فنزل القـرآن مؤيـد                "...لومة الئم ،    

  إنوقـد قـال رسـول اهللا    ، )ما كان لنبي أن يكون له أسرى      ( -تعالى–لرأي عمر في قوله     
العذاب كاد أن ينزل على المسلمين ،لوال كتاب من اهللا سبق ،ثم أحل اهللا لهم الغنـائم ، وأمـرهم     

أخذ الفدية مـن أسـرى      -رضي اهللا عنه  -بتقوى اهللا ، وغفر لهم ما بدر من معارضة رأي عمر          
ِإن اللَّـه    {  :-تعـالى –سباً أن تختم اآلية بقوله      ، ألن اهللا غفور رحيم ، فكان منا       3.."المشركين  
يمحر غَفُور {.   

واتقوا اهللا فال تقـدموا علـى       : والمعنى  } اتقوا اهللا ِإن اهللا غَفُور رحيم       {: " يقول اإلمام الرازي  
تيتم المعاصي بعد ذلك ، واعلموا أن اهللا غفور ما أقدمتم عليه في الماضي من الزلة ، رحيم ما أ                  

ِإن اهللا غَفُـور    { : وقولـه   . لمستقبل  ا إشارة إلى    }واتقوا اهللا   { : من الجرم والمعصية ، فقوله      
 يمح4"إشارة إلى الحالة الماضية } ر.  

 شيئاً  يعني وخافوا اهللا أن تعودوا وإن لم تفعلوا       } واتقوا اهللا إن اهللا غفور رحيم       { :"يقول الخازن 
من قبل أنفسكم قبل أن تؤمروا به واعلموا أن اهللا قد غفر لكم ما أقدمتم عليه مـن هـذا الـذنب                
ورحمكم وقيل في قوله واتقوا اهللا إشارة إلى المستقبل وقوله إن اهللا غفور رحيم إشارة إلى الحالة                 

   .5الماضية
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سرى ِإن يعلَـمِ اللَّـه فـي    ألها النَّبِي قُْل ِلمن في َأيديكُم من ا يا َأي ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يمحر غَفُور اللَّهو لَكُم رغْفيو نْكُمذَ ما ُأخما مرخَي كُمْؤتا يرخَي 70:األنفال [﴾قُلُوبِكُم [  

  :سبب النزول 
 واهللا  في: قال العباس   :  في األوسط عن ابن عباس قال        الطبرانيما رواه    ":نقل اإلمام السيوطي  

بإسالمي وسألته أن يحاسبني بالعشرين أوقية التي وجدت معي          نزلت حين أخرت رسول اهللا      
  .1" أرجو من مغفرة اهللا ما كلهم تاجر بمالي في يده معفأعطاني بها عشرين عبداً

  :المعنى اإلجمالي 
ال تأسوا على الفداء الذي أخذ منكم، إن يعلـم          ":بدر"يا أيها النبي قل لمن أسرتموهم في        

 في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما ُأخذ منكم من المال بأن ييسر لكم من فضله خيـرا            -تعالى–اهللا  
واهللا سـبحانه غفـور     . وغيره، ويغفر لكم ذنـوبكم    -رضي اهللا عنه  -وعده للعباس وقد أنجز اهللا    -يراكث

   .2لذنوب عباده إذا تابوا، رحيم بهم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 في األسر يوم بدر ، وإن كـان قـد   - رضي اهللا عنه –لما وقع العباس بن عبد المطلب       
 أن يفدي نفسه وابن أخيه عقيل بن عبد المطلب وعمه ، عـن      خرج مكرهاً، طلب منه الرسول    

 أنك وضعت المـال عنـد أم الفـضل ،       كل نفس عشرون مثقاالً من ذهب ، وأخبره الرسول          
.. يها النَّبِي قُْل ِلمن في َأيديكُم من الَْأسرى       يا أَ ( في حقه    -تعالى–وقلت لها كذا وكذا ؛ أنزل اهللا        

  .}واللَّه غَفُور رحيم{: فكان مناسباً أن تختم بقوله ) اآلية
 لإليماء إلى عظم مغفرته التي يغفر لهم ، ألنّها          }واهللا غفور رحيم    { :"يقول الطاهر ابن عاشور     

مثال المبالغة وهو غفور المقتضي قوةَ المغفـرة وكثرتهـا ،   مٍ بعباده ، فان رحي مغفرة شديد الغفر  
   .3"مستعمل فيهما باعتبار كثرة المخاطبين وعظم المغفرة لكّل واحد منهم

هم واللَّه عليم  وِإن يرِيدوا خيانَتَك فَقَد خَانُوا اللَّه من قَبُل فََأمكَن منْ    ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يمك71:األنفال [﴾ح [  
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  :المعنى اإلجمالي 
} فقد خانوا اهللا من قبل      { بما أظهروا من القول      }خيانتك  {  أي األسرى    }وإن يريدوا   { 

 }واهللا علـيم    {  ببدر قتال وأسرا فليتوقعوا مثل ذلك إن عـادوا           } فأمكن منهم { قبل بدر بالكفر    
  .1صنعه في }حكيم { بخلقه 

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن خيانة القوم قبل ذلك هللا ولرسوله ، رغم كذبهم فـي حقيقـة                  

ـ             أنفسهم بتعهدهم بعدم قتال النبي     بت  ومن معه من المسلمين ، ونصح أقـوامهم بـذلك ، ناس
فربنا يعلم بما يضمرونه من خيانة وحكيم بمحاسبتهم على خيانتهم          } واللَّه عليم حكيم  {: الفاصلة  

  .بعلمه المطلق األزلي وبما جبلوا عليه
 تذييل ، أي عليم بما فـي قلـوبهم حكـيم فـي      }واهللا عليم حكيم    { :"يقول الطاهر ابن عاشور     

   .2"معاملتهم على حسب ما يعلم منهم
   .3" يجازيهم بأعمالهم}حكيم {  أي ببواطنهم وضمائرهم }واهللا عليم { : " يقول اإلمام الرازي
 أي بالغ العلـم مطلقـاً       }عليم  { أي الذي له اإلحاطة بكل شيء       } واهللا  { : "يقول اإلمام البقاعي  

أي بالغ الحكمة فهو يتيقن كل ما يريده فهـو          } حكيم  { ء كلها التي منها أحوالهم      شيافهو يعلم األ  
لذا جاءت الفاصـلة متمكنـة فـي مكانهـا      .4"يوهن كيدهم ويتقن ما يقابلهم به فيلحقهم ال محالة     

  .فأبرزت المعنى بصورة واضحة
منُوا وهاجروا وجاهدوا بَِأمواِلهِم وَأنْفُسهِم في سـبِيِل         ِإن الَّذين آَ   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

              ا لَكُموا ماجِرهي لَمنُوا وَآم ينالَّذضٍ وعب اءِليَأو مهضعب وا ُأولَِئكرنَصا ووَآو ينالَّذو اللَّه
      وا واجِرهتَّى يح ءشَي نم هِمتلَايو نلَـى         مِإلَّا ع رالنَّص كُملَيينِ فَعي الدف وكُمرتَنْصِإنِ اس

 يرصب لُونما تَعبِم اللَّهيثَاقٌ وم منَهيبو نَكُميمٍ ب72:األنفال [﴾قَو  [  
  :المعنى اإلجمالي 

والذين {جرون وهم المها  } إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا         { 
في النـصرة واإلرث  } أولئك بعضهم أولياء بعض {  وهم األنصار  }ونصروا  {  النبي   }آووا  

 فـال إرث    }من شيء   {  بكسر الواو وفتحها     }والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من واليتهم         { 
وإن {   وهذا منسوخ بآخر الـسورة      }  يهاجروا   حتى{ بينكم وبينهم وال نصيب لهم في الغنيمة        
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عهـد  } إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق     { لهم على الكفار     استنصروكم في الدين فعليكم النصر      
  .1}واهللا بما تعملون بصير  {فال تنصروهم عليهم وتنقضوا عهدهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 أن الوالء الذي كان متمثالً بين المؤمنين ، المهـاجرين         -عز وجل –المولى  بعد أن ذكر    

 ،صار الذين آووا ونـصروا المهـاجرين  الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا ، وبين األن  
هو الوالء الحقيقي ، أما الذين آمنوا ولم يهاجروا ، وبقوا في مكة ليس لهم عليكم مـواالة حتـى            

 استنصروكم وطلبوا نصرتكم في الدين ، فعليكم النصر، إال إذا كان بينكم وبينهم              يهاجروا ، وإن  
ميثاق ، فال تنصروهم ، واهللا عليم بصير ، ألن اهللا ال يحب الخائنين ، فال يحملكم العطف علـى        

  .} واللَّه بِما تَعملُون بصير{: االعتداء ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله
لئالّ يحملهـم العطـف     تحذير للمسلمين    } واهللا بما تعملون بصير   { :"اهر ابن عاشور    يقول الط 

وفي هذا التحذير تنويه بـشأن الوفـاء        اتلوا قوماً بينهم وبينهم ميثاق ،       على أن يق  على المسلمين   
   .2"بالعهد ، وأنّه ال ينفضه إالّ أمر صريح في مخالفته

والَّذين آمنُوا وهاجروا وجاهدوا في سـبِيِل اللَّـه والَّـذين آووا             ﴿ : -تعالى–هللا  قال ا 
قٌ كَرِيمرِزةٌ ورغْفم ما لَهقح نُونْؤمالْم مه وا ُأولَِئكرنَص74:األنفال [﴾و  [  

  :المعنى اإلجمالي 
 قاصدين دار اإلسالم أو بلدا يتمكنون فيه من عبادة          والذين آمنوا باهللا ورسوله، وتركوا ديارهم     

ربهم، وجاهدوا إلعالء كلمة اهللا، والذين نصروا إخوانهم المهاجرين وآووهم وواسـوهم بالمـال      
والتأييد، أولئك هم المؤمنون الصادقون حقًا، لهم مغفرة لذنوبهم، ورزق كريم واسع فـي جنـات       

  .3النعيم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

والنصرة ، وهذه   تتحدث اآلية عن األفعال التي ينبغي للمؤمن أن يفعلها وهي اإليمان والهجرة             
  }  لَهم مغْفرةٌ ورِزقٌ كَرِيم { :ناسبت الفاصلة قوله فتستحق المغفرة من اهللا والرزق الكريم، 

وأما جلب الثواب فهو المـراد      } لَّهم مّغْفرةٌ {: المراد بقوله   أما دفع العقاب فهو      ":يقول الرازي   
، نهم أعرضوا عن اللذات الجسمانية    وهذه السعادات العالية إنما حصلت أل     } ورِزقٌ كَرِيم {: بقوله  

فتركوا األهل والوطن وبذلوا النفس والمال ، وذلك تنبيه علـى أنـه ال طريـق إلـى تحـصيل       
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 والَّذين َآمنُوا من بعـد  ﴿ : -تعالى–قال اهللا   .1 عن هذه الجسمانيات   السعادات إال باإلعراض  
             تَابِ اللَّهي كضٍ فعلَى بِبَأو مهضعامِ بحُأولُو الَْأرو نْكُمم فَُأولَِئك كُمعوا مداهجوا وراجهو

ع ءبِكُلِّ شَي اللَّه ِإن يم75:األنفال [﴾ل  [  
  :سبب النزول 

آخي رسـول   : وأخرج ابن سعد من طريق هشام بن عروة عن أبيه قال             ":نقل اإلمام السيوطي  
لقد رأيت كعبا أصابته الجراحـة  : بين الزبير بن العوام و بين كعب بن مالك قال الزبير             اهللا  

وأولـو األرحـام بعـضهم    {وأهلها لورثته فنزلت هذه اآلية ت فانقطع عن الدنيا   بأحد فقلت لو ما   
فصارت المواريث بعد لألرحام والقرابات وانقطعت تلك المواريـث         } أولى ببعض في كتاب اهللا    

 .2في المؤاخاة

  :المعنى اإلجمالي 
وهـاجروا وجاهـدوا معكـم    {لسابقين إلى اإليمان والهجرة  أي بعد ا}والذين آمنوا من بعـد   { 

بعـضهم أولـى    {  ذوو القرابـات     } وأولو األرحام { أيها المهاجرون واألنصار    } فأولئك منكم   
 }في كتاب اهللا  {  في اإلرث من التوارث في اإليمان والهجرة المذكورة في اآلية السابقة             }ببعض  

   .3 ومنه حكمة الميراث }إن اهللا بكل شيء عليم{ اللوح المحفوظ 
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

بينت اآلية أحقية أولي األرحام بالوالء بعضهم ببعض لما فيـه ميـل فطـري فناسـبت        
  . س ، لعلم اهللا األزلي بما يدور في خلجات النفو }ِإن اللَّه بِكُلِّ شَيء عليم {:الفاصلة القرآنية 

 تذييل هو مؤذن بالتعليل؛ لتقرير أولويـة        }إن اهللا بكل شيء عليم      { :"يقول الطاهر ابن عاشور     
، اعتبرت تلك األولوية في الوالية    ذوي األرحام بعضهم ببعض فيما فيه اعتداد بالوالية ، أي إنّما            

 مانع معتبر في الـشرع ،  ألن اهللا قد علم أن آلصرة الرحم حقّاً في الوالية هو ثابت ما لم يمانعه          
  .4"ألن اهللا بكّل شيء عليم وهذا الحكم مما علم اهللا أن إثباته رفق ورأفة باألمة
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  الثانيالفصل 

  الجانب التطبيقي لسورتي األنفال والتوبة

دراسة تطبيقية على مناسبة فواصل سورة التوبة :  الثانيالمبحث 
  :تهااآلي

  :ويشتمل على ثمانية مقاطع
  

  )28- 1:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع األول

  )35- 29:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الثاني

  )37- 36:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الثالث

  )41- 38:من اآلية(ول المناسبة بين الفواصل وآياتهاويتنا: المقطع الرابع

  )92- 42:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الخامس

  )96- 93:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع السادس

  )111- 97:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع السابع

  )129- 112:من اآلية(ويتناول المناسبة بين الفواصل وآياتها: المقطع الثامن
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  28-1المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع األول
راءةٌ من اللَّه ورسوِله ِإلَى الَّذين عاهدتُم مـن          ب ﴿:آيات المقطع األول من سورة التوبة     

  ينشْرِكالْم             اللَّه َأنو جِزِي اللَّهعم رغَي وا َأنَّكُملَماعرٍ وةَ َأشْهعبضِ َأري الَْأروا فيحفَس 
رِينخْزِي الْكَافمِإلَى النَّاسِ ي وِلهسرو اللَّه نم َأذَانو  نم رِيءب اللَّه رِ َأنالَْأكْب جالْح مو

               جِزِي اللَّـهعم رغَي وا َأنَّكُملَمفَاع تُملَّيتَو ِإنو لَكُم رخَي وفَه تُمتُب فَِإن ولُهسرو ينشْرِكالْم
 ِإلَّا الَّذين عاهدتُم من الْمشْرِكين ثُم لَم ينْقُصوكُم شَيًئا          وبشِّرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ َأِليمٍ      

           ينتَّقالْم بحي اللَّه ِإن هِمتدِإلَى م مهدهع هِموا ِإلَيما فََأتدَأح كُملَيوا عرظَاهي لَمو  فَـِإذَا 
انْسلَخَ الَْأشْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمشْرِكين حيثُ وجدتُموهم وخُذُوهم واحصروهم واقْعـدوا           

             غَفُور اللَّه ِإن مبِيلَهكَاةَ فَخَلُّوا سا الزآتَولَاةَ ووا الصَأقَاموا وتَاب فَِإن دصركُلَّ م ملَه   يمحر 
               مبَِأنَّه ذَِلك نَهْأمم غْهلَأب ثُم اللَّه كَلَام عمستَّى يح هفََأجِر كارتَجاس ينشْرِكالْم نم دَأح ِإنو

    ونلَمعلَا ي مقَو      َّالل نْدع دهع ينشْرِكِللْم كُونفَ يكَي       تُمـداهع ينِإلَّا الَّذ وِلهسر نْدعو ه
             ينتَّقالْم بحي اللَّه ِإن موا لَهيمتَقفَاس وا لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرالْح جِدسالْم نْدع   ِإنفَ وكَي

فيكُم ِإلا ولَا ذمةً يرضونَكُم بَِأفْواههِم وتَْأبى قُلُـوبهم وَأكْثَـرهم           يظْهروا علَيكُم لَا يرقُبوا     
  قُونفَاس      لُـونمعا كَانُوا يم اءس مِإنَّه هبِيلس نوا عديلًا فَصنًا قَلثَم اللَّه اتا بِآيواشْتَر 

     ونتَدعالْم مه ُأولَِئكةً وملَا ذا ونٍ ِإلْؤمي مف ونقُبرلَا ي اآتَولَاةَ ووا الصَأقَاموا وتَاب فَِإن 
         ونلَمعمٍ يِلقَو اتُل الْآينُفَصينِ وي الدف انُكُمكَاةَ فَِإخْوالز       ـدعب نم مانَهمنَكَثُوا َأي ِإنو 

               ـوننْتَهي ـملَّهلَع ملَه انملَا َأي مةَ الْكُفْرِ ِإنَّهلُوا َأِئمفَقَات كُميني دنُوا فطَعو مهدهع  َألَـا
 قَو لُونتُقَات             منَهَأتَخْـشَو ةـرَل مَأو وكُمءدب مهوِل وساجِ الروا بِِإخْرمهو مانَهما نَكَثُوا َأيم

 يننْؤمم كُنْتُم ِإن هتَخْشَو قُّ َأنَأح فَاللَّهُيكدبَِأي اللَّه مهذِّبعي ملُوهقَات  كُمرنْصيو مخْزِهيو م
 يننْؤممٍ مقَو وردص شْفيو هِملَيع   ـشَاءي نلَى مع اللَّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو

    يمكح يملع اللَّهو  سح ذُوا            َأمتَّخي لَمو نْكُموا مداهج ينالَّذ لَمِ اللَّهعا يلَمكُوا وتُتْر َأن تُمب
          لُـونمـا تَعبِم خَبِير اللَّهةً وِليجو يننْؤملَا الْمو وِلهسلَا رو ونِ اللَّهد نم   ـا كَـانم 

كين َأن يعمروا مساجِد اللَّه شَاهدين علَى َأنْفُسهِم بِالْكُفْرِ ُأولَِئك حبِطَـتْ َأعمـالُهم      ِللْمشْرِ
     ونخَاِلد مي النَّارِ هفو           ـ آخرِ وَأقَـام   ِإنَّما يعمر مساجِد اللَّه من آمن بِاللَّه والْيـومِ الْ

   ينتَدهالْم نكُونُوا مي َأن ى ُأولَِئكسفَع خْشَ ِإلَّا اللَّهي لَمكَاةَ وآتَى الزلَاةَ والص  لْـتُمعَأج 
       بِاللَّه نآم نامِ كَمرالْح جِدسةَ الْمارمعو اجةَ الْحقَايس       بِيِل اللَّهي سف داهجرِ ومِ الْآخوالْيو 
 ينالظَّاِلم مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اللَّه نْدع ونتَوسلَا ي يوا فداهجوا وراجهنُوا وآم ينالَّذ 

يبـشِّرهم   م َأعظَم درجةً عنْد اللَّه وُأولَِئك هم الْفَـاِئزون          سبِيِل اللَّه بَِأمواِلهِم وَأنْفُسهِ   
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 يمقم يما نَعيهف ملَه نَّاتجانٍ وورِضو نْهم ةمحبِر مهبرايهف ينخَاِلد  هنْدع اللَّه ا ِإندَأب 
   يمظع رَأج  وا الْكُفْـربتَحِإنِ اس اءِليَأو انَكُمِإخْوو كُماءذُوا آبنُوا لَا تَتَّخآم ينا الَّذها َأيي 

 قُْل ِإن كَان آبـاُؤكُم وَأبنَـاُؤكُم        ك هم الظَّاِلمون    علَى الِْإيمانِ ومن يتَولَّهم منْكُم فَُأولَئِ     
      ناكـسما وهادكَـس نةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماٌل اقْتَروَأمو تُكُميرشعو كُماجوَأزو انُكُمِإخْوو

م من اللَّه ورسوِله وجِهاد في سبِيله فَتَربصوا حتَّى يْأتي اللَّه بِـَأمرِه   تَرضونَها َأحب ِإلَيكُ  
      ينقالْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو      ِنٍ إنَـيح مـويو ةيـركَث ناطوي مف اللَّه كُمرنَص ذْ  لَقَد

    بِرِينـدم تُملَّيو تْ ثُمبحا ربِم ضالَْأر كُملَياقَتْ عضًئا وشَي نْكُمتُغْنِ ع فَلَم تُكُمكَثْر تْكُمبجَأع
            ذَّبعا وهوتَر ا لَمنُودَل جَأنْزو يننْؤملَى الْمعو وِلهسلَى رع ينَتَهكس َل اللَّهَأنْز ثُم   ينالَّـذ 

     رِينالْكَاف اءزج ذَِلكوا وكَفَر         ي نلَى مع ذَِلك دعب نم اللَّه تُوبي ثُم    غَفُـور اللَّهو شَاء
يمحر      ْا النُوا ِإنَّمآم ينا الَّذها َأيي         هِمامع دعب امرالْح جِدسوا الْمبقْرفَلَا ي سنَج شْرِكُونم

ِإن شَاء ِإن هلفَض نم اللَّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُمخ ِإنذَا وهيمكح يملع 28-1:التوبة[﴾ اللَّه[  

  : يليوهو كما رئيسيويشتمل مقصد 
   :لمشركين وإنهاء مبدأ التعاقد معهم من االبراءة المطلقة

رضِ َأربعةَ َأشْهرٍ واعلَموا َأنَّكُم غَير معجِزِي اللَّـه       َأل فَسيحوا في ا   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
رِينخْزِي الْكَافم اللَّه َأن2:التوبة[﴾و.[  

  :المعنى اللغوي 
  .1 ن عذَابِه بِالهربِفَاِئتين م غَير :غَير معجِزِي اِهللا 

السياحة ، هي السير ، يقال ساح في األرض يسيح سياحة وسيوحا وسـيحانا ، ومنـه         :فَسيحوا
  .2سيح الماء في األرض ، وسيح الخيل 

  :المعنى اإلجمالي 
 مدة أربعة أشهر، تذهبون حيث شئتم آمنين مـن           في األرض  -أيها المشركون -فسيروا  

المؤمنين، واعلموا أنكم لن تُفْلتوا من العقوبة، وأن اهللا مذل الكافرين ومورثهم العار في الـدنيا،                
وهذه اآلية لذوي العهود المطلقة غير المؤقتة، أو من له عهـد دون أربعـة               . والنار في اآلخرة  

   .3من كان له عهد فنقضهأشهر، فيكمل له أربعة أشهر، أو 
  

                                                
 .1238 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج-1

 .50،ص 4 إعراب القرآن وبيانه،ج-2

 .245،ص3 التفسير الميسر،ج3-
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 أربعة مهلة أعطاهم ، المشركين من والبراءة الحرب بإعالن التوبة سورة استفتحت أن بعد

 وبـين  بينهم يكون أن وإما ، يسلموا أن إما ، أمرهم عاقبة في ويتفكروا األرض في يسيحون أشهر

 ، والهالك الخزي مصيرهم وأن ، شيئاً يعجزونه وال عليهم قادر اهللا أن وأعلمهم الحرب، نالمسلمي
  . }الْكَافرِين مخْزِي اللَّه وَأن{ : بقوله اآلية تختم أن مناسبا فكان

رِ َأن اللَّه برِيء  وَأذَان من اللَّه ورسوِله ِإلَى النَّاسِ يوم الْحج الَْأكْب   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 جِزِي اللَّهعم رغَي وا َأنَّكُملَمفَاع تُملَّيتَو ِإنو لَكُم رخَي وفَه تُمتُب فَِإن ولُهسرو ينشْرِكالْم نم

  ].3:التوبة[﴾وبشِّرِ الَّذين كَفَروا بِعذَابٍ َأِليمٍ
  :المعنى اللغوي 

م منه واألذان والتأذين واإليذان اإلعالم وأصـله مـن األذن تقـول    إعال:وأذان من اهللا   
  .1آذنتك باألمر تريد أوقعته في أذنك

  :المعنى اإلجمالي 
وإعالم من اهللا ورسوله وإنذار إلى الناس يوم النحـر أن اهللا بـريء مـن المـشركين،        

 إلى الحق وتركتم شرككم فهـو خيـر    -أيها المشركون -إن رجعتم   ف. ورسوله بريء منهم كذلك   
لكم، وإن أعرضتم عن قَبول الحق وأبيتم الدخول في دين اهللا فاعلموا أنكم لن تُفْلتوا من عـذاب                  

  .2 هؤالء المعرضين عن اإلسالم عذاب اهللا الموجع-أيها الرسول-وأنذر . اهللا
  :لة لموضوع اآليةمناسبة الفاص
 عرفـة  يوم عليهم يلقى جميعهم الناس إلى  ورسوله -تعالى– اهللا من اإلعالن اآلية بينت

 يدخلوا أن عليهم وان كذلك بريء ورسوله نالمشركي من بريء اهللا أن فيه يعلمهم راألكب الحج يوم

 أن اهللا يعجزون ال فإنهم عرضواأ نإو لهم خير فهو اتابو فان شهور ةأربع مهلة ومعهم اإلسالم في

 وبـشِّرِ { :فقـال  بالعذاب االستهزاء باب من ببشارتهم اآلية تختم أن مناسبا فكان أليماً عذاباً يعذبهم

ينوا الَّذذَابٍ كَفَرَأِليمٍ بِع{ .  
نْقُصوكُم شَيًئا ولَم يظَاهروا علَيكُم َأحدا فَـَأتموا   الَّذين عاهدتُم من الْمشْرِكين ثُم لَم ي     إال﴿

 ينتَّقالْم بحي اللَّه ِإن هِمتدِإلَى م مهدهع هِم4:التوبة[﴾ِإلَي.[  
  :المعنى اللغوي 

  3أي يعينوا عليكم: لم يظاهروا عليكم 

                                                
  .221 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن ج-1

 ..246،ص3 التفسير الميسر،ج-2

 .221،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن ،ج-3
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  :معنى اإلجمالي ال
 يخونـوا  ولـم  بمدة، محدد عهد في معكم دخلوا الذين المشركون السابق الحكم من يستثنى

 يحـب  اهللا إن .المحدودة نهايته إلى عهدهم لهم فأكملوا األعداء، من أحدا عليكم يعاونوا ولم العهد،

  .1المعاصي من ذلك وغير والخيانة، الشرك واتقوا به، أمروا ما أدوا الذين المتقين
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

بعد أن أمهلت اآليات السابقة الكفار أربعة أشهر ليدخلوا في اإلسالم أو الحـرب وبـين                
أنهم ال يعجزون اهللا من أن يعذبهم عذابا أليما استثنى من الناس من كان بينهم وبـين المـسلمين            

ه ولم يتحالفوا مع احد من المشركين فأتموا إليهم عهـدهم إلـى مـدتهم               عهد وميثاق ولم ينقضو   
 يحب اللَّه ِإن{:  أن تختم اآلية بقوله    واتقوا اهللا وال تعتدوا عليهم الن اهللا يحب المتقين فكان مناسباً          

ينتَّقالْم{ .  
لـوافي بالعهـد    يعنـي ا   الفريقينعني أن قضية التقوى تقتضي أن ال يسوى بين           ":يقول الخازن 

  .2"والناكث له والغادر فيه
تعليل لوجوب االمتثال وتنبيه على أن مراعاة العهد مـن بـاب التقـوى وأن                ":يقول األلوسي   

  .3"التسوية بين الغادر والوفي منافية لذلك وإن كان المعاهد مشركاً
شْهر الْحرم فَاقْتُلُوا الْمـشْرِكين حيـثُ وجـدتُموهم         َألفَِإذَا انْسلَخَ ا  ﴿ : -لىتعا–قال اهللا   

وخُذُوهم واحصروهم واقْعدوا لَهم كُلَّ مرصد فَِإن تَابوا وَأقَاموا الصلَاةَ وَآتَـوا الزكَـاةَ              
  ]5:التوبة[﴾ور رحيم فَخَلُّوا سبِيلَهم ِإن اللَّه غَفُ

  :المعنى اللغوي 
  .أي خرجت  :فإذا انسلخ األشهر الحرم

  .احبسوهم وامنعوهم من التصرف: احصروهم 
  .4أي طريق ، والجمع مراصد: واقعدوا لهم كل مرصد 

  :المعنى اإلجمالي 
فـاقتلوا المـشركين    {  وهي آخر مدى التأجيل      }األشهر الحرم   {  خرج   }فإذا انسلخ   { 

 في القالع والحـصون     }واحصروهم  {  باألسر   }وخذوهم  {  في حل أو حرم      }حيث وجدتموهم   
 طريق يسلكونه ونصب كل على      }واقعدوا لهم كل مرصد     { حتى يضطروا إلى القتل أو اإلسالم       

                                                
 .247 ،ص3 التفسير الميسر ،ج-1

 .229 ، ص 3 تفسير الخازن،ج -2

 .155 ، ص 7 روح المعاني ،ج -3

 .221 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن،ج4-
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 وال }زكـاة فخلـوا سـبيلهم      وأقاموا الصالة وآتـوا ال    {  من الكفر  }فإن تابوا   { نزع الخافض   
  .1 لمن تاب}إن اهللا غفور رحيم {تتعرضوا لهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن قتل المشركين بعد انـسالخ األشـهر الحـرم وحـصارهم                

 وخلوا سبيلهم،  ناسـبت     والترصد لهم كل مرصد فان تابوا وأسلموا وأقاموا الصالة فاعفوا عنهم          
 لحث المسلمين على الغفران ، فما دام اهللا قد غفر لهم ما قـد               } ِإن اللَّه غَفُور رحيم    {: الفاصلة  

  . أفال تعفوا وتغفروا أنتم لهم ما مضى–سلف 
لـسوء للـذين يـسلمون مـن        أريد به حثّ المسلمين على عدم التعرض با        ":يقول ابن عاشور    

 مؤاخذتهم لما فرط منهم ، فالمعنى اغفروا لهم ، ألن اهللا غفر لهم وهو غفور                دمالمشركين ، وع  
رحيم ، أو اقتدوا بفعل اهللا إذ غفر لهم ما فَرطَ منهم كما تعلمون فكونوا أنتم بتلـك المثابـة فـي        

  .2"اإلغضاء عما مضى
ن الْمشْرِكين استَجارك فََأجِره حتَّى يسمع كَلَام اللَّه ثُـم    وِإن َأحد م   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

بَِأنَّه ذَِلك نَهْأمم غْهلَأب ونلَمعلَا ي مقَو 6:التوبة[﴾م[  
  :المعنى اإلجمالي 

أيهـا  -وإذا طلب أحد من المشركين الذين استبيحت دماؤهم وأموالهم الدخول في جوارك             
 ورغب في األمان، فأجبه إلى طلبه حتى يسمع القرآن الكريم ويطَّلع على هدايته، ثـم                -ولالرس

ذلك بسبب أن الكفار قوم جـاهلون بحقـائق         ؛ وذلك إلقامة الحجة عليه   ؛ َأعده من حيث أتى آمنًا    
  .3اإلسالم، فربما اختاروه إذا زال الجهل عنهم

  :ة لموضوع اآليةمناسبة الفاصل
 حين يطلوا االستجارة ،وذلـك لتكـون         المشركين إجارةعن وجوب   تحدثت اآلية الكريمة    

 شـيئاً عـن   يعلمـون سبباً في سماع كالم اهللا تعالى من أجل دخولهم في هذا الدين ألنهم قوم ال          
  . }لَمونذَِلك بَِأنَّهم قَوم لَا يع{: اإلسالم ، فناسبت اآلية أن تختم بقوله تعالى

والدليل عليه أنه تعالى علل وجوب تلك اإلجارة بكونه غير عالم ألنـه قـال                : "يقول الرازي   
ذلك بأنهم قوم ال يعلمون وكان المعنى فأجره ، لكونه طالباً للعلم مـسترشداً للحـق وكـل مـن          

  .4"حصلت فيه هذه العلة وجبت إجارته

                                                
 .240،ص1 تفسير الجاللين، ج-1

 .223 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج -2

 .249 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 3

 .2180 ،ص 1 مفاتيح الغيب،ج- 4



 
 

92

قـوم ال  ) أي األمر باإلجازة للغرض المـذكور بـسبب أنهـم            ) ذلك بأنهم ( : "البقاعييقول  
أي ال علم لهم ألنه ال عهد لهم بنبوة وال رسالة وال كتاب ، فـإذا علمـوا أوشـك أن                     ) يعلمون  

  .1ينفعهم العلم 
 الَّذين عاهدتُم الد اللَّه وعنْد رسوِله ِإكَيفَ يكُون ِللْمشْرِكين عهد عنْ   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 ينتَّقالْم بحي اللَّه ِإن موا لَهيمتَقفَاس وا لَكُمتَقَاما اسامِ فَمرالْح جِدسالْم نْد7:التوبة[﴾ع[  
  :المعنى اإلجمالي 

وهـم كـافرون بهمـا    } يكون للمشركين عهد عند اهللا وعند رسوله    {  أي ال    }كيف  { 
 يوم الحديبية وهم قريش المـستثنون مـن        }إال الذين عاهدتم عند المسجد الحرام       {     غادرون

 على الوفاء بـه ومـا       }فاستقيموا لهم   {  أقاموا على العهد ولم ينقضوه       }فما استقاموا لكم    {قبل
على عهدهم حتى نقضوا بإعانة بنـي بكـر    وقد استقام النبي }إن اهللا يحب المتقين  { شرطية  
  .2اعة زعلى خ

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن االستقامة ، وهي من قبيل االلتزام بالعهد المبرم وهو أسـاس             

 ، بمعنى أنه إن لمن يكن لدى        } حب الْمتَّقين ِإن اللَّه ي   {:من أسس التقوى، لذلك ناسبت الفاصلة       
  .اإلنسان استقامة والتزام بالعهد ال يستحق أن يتصف بصفة التقوى

ن االستقامة لهم من التقوى وإالّ لم تكن مناسبة لإلخبـار بـأن اهللا يحـب    إ ":يقول ابن عاشـور  
ـ     وأل. عقب األمر باالستقامة لهم ، وهذا من اإليجاز          ، المتّقين اً للعهـد   ن في االستقامة لهم حفظ

  .3"الذي هو من قبيل اليمين
  .4"يعني من اتقى اهللا يوفي بعهده لمن عاهد ":قول الرازي ي

ا بِِإخْراجِ الرسوِل وهم بدءوكُم َألَا تُقَاتلُون قَوما نَكَثُوا َأيمانَهم وهمو ﴿ : -تعالى–قال اهللا 
يننْؤمم كُنْتُم ِإن هتَخْشَو قُّ َأنَأح فَاللَّه منَهَأتَخْشَو ةرَل م13:التوبة[﴾ َأو[  

  :المعنى اإلجمالي 
 توبيخ وفيه معنى التحضيض نزلت في كفـار مكـة كمـا    }أال تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم  { "

: أي كان منهم سبب الخروج فأضيف اإلخراج إليهم وقيل          } وهموا بإخراج الرسول    { نفا  ذكرنا آ 
وهم { أخرجوا الرسول عليه السالم من المدينة لقتال أهل مكة للنكث الذي كان منهم عن الحسن                

                                                
 .272 ،ص 3 نظم الدرر، ج- 1

 .241،ص1 تفسير الجاللين، ج-2

 .228 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج -3

 .464 ، ص 7 مفاتيح الغيب ،ج -4



 
 

93

بـدءوكم  : أي نقضوا العهد وأعانوا بني بكر على خزاعة وقيـل           } أول مرة   { بالقتال  } بدؤوكم  
 فـأبوا إال    االنصرافخرج للعير ولما أحرزوا غيرهم كان يمكنهم         يوم بدر ألن النبي     بالقتال  

أي تخافوا عقابه في تـرك  } فاهللا أحق أن تخشوه { الوصول إلى بدر وشرب الخمر بها كما تقدم        
اجهم الرسول منعهم إياه من الحجـج  إخر: قتالهم من أن تخافوا أن ينالكم في قتالهم مكروه وقيل          

  .1"والعمرة والطواف وهو ابتداؤهم واهللا أعلم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

حثت اآلية المؤمنين على قتال الكفار بعد ذكر بعض الصفات الموجبة لقتالهم من نكث األيمان               
مبادئة في قتالكم كل ذلك محفز لقتالهم ، فناسبت اآليـة أن     والطعن في الدين وإخراج الرسول وال     

،أي إن كنتم مؤمنين حقاً      }َأتَخْشَونَهم فَاللَّه َأحقُّ َأن تَخْشَوه ِإن كُنْتُم مْؤمنين       { : تختم بقوله تعالى  
  .فينبغي عليكم أن تقاتلوا وال تخشوا أحداً إال اهللا وحده الذي يملك لكم النفع والضر

 وهذا الكالم يقوي داعيـة      }تَخْشَونَهم فَاللَّه َأحقُّ َأن تَخْشَوه ِإن كُنتُم مُؤمنين        َ {:"يقول الرازي   
القتال من وجوه األول أن تعديد الموجبات القوية وتفصيلها مما يقوي هذه الداعية والثاني أنك إذا                

كف أن ينسب إلى كونه خائفـاً مـن         قلت للرجل أتخشى خصمك كان ذلك تحريكاً منه ألن يستن         
خصمه والثالث أن قوله فَاللَّه َأحقُّ َأن تَخْشَوه يفيد ذلك كأنه قيل إن كنت تخشى أحداً فاهللا أحـق                   
أن تخشاه لكونه في غاية القدرة والكبرياء والجاللة والضرر المتوقع مـنهم غايتـه القتـل أمـا             

 والذم الالزم في الدنيا والرابع أن قوله ِإن كُنتُم مْؤمنين           المتوقع من اهللا فالعقاب الشديد في القيامة      
معناه أنكم إن كنتم مؤمنين باإليمان وجب عليكم أن تقدموا على هذه المقاتلة ومعناه أنكم إن لـم                  

  .2"تقدموا عليها وجب أن ال تكونوا مؤمنين
يعذِّبهم اللَّه بَِأيديكُم ويخْزِهم وينْـصركُم علَـيهِم ويـشْف          قَاتلُوهم  ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  يننْؤممٍ مقَو وردص   ـ ي ـنلَى مع اللَّه تُوبيو ظَ قُلُوبِهِمغَي بذْهيو   ـيملع اللَّـهو شَاء
يمك15 -14:التوبة[﴾ح [  

  :المعنى اإلجمالي 
يا معشر المؤمنين قاتلوا أعداء اهللا يعذبهم عز وجل بأيديكم، ويذلهم بالهزيمة والخـزي،              

حزن والغـم   وينصركم عليهم، ويعِل كلمته، ويشف بهزيمتهم صدوركم التي طالما لحق بها ال           
لمعانـدين  ومن تاب من هـؤالء ا .  ويذْهب عن قلوب المؤمنين الغيظمن كيد هؤالء المشركين 
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واهللا عليم بصدق توبة التائب، حكيم في تدبيره وصنعه ووضـع         . فإن اهللا يتوب على من يشاء     
  .1تشريعاته لعباده

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن المبادأة بالقتال لما فيه من عذاب دنيوي فـي الـدنيا للكفـار                  

:  غيظ قلوب المؤمنين والتوبة التي يلجئون إليها جراء القتال ناسـبت الفاصـلة قولـه                 وإذهاب
}  يمكح يملع اللَّهفي قتالهم فهو وحده يعلم صدق توبتهم وحكمته بأمر المؤمنين بقتالهم لتحقيق             }و 

  .كل ما سبق
وأنّه حكيم ال يأمر إال بمـا       إلفادة أن اهللا يعامل الناس بما يعلم من نياتهم ،            ":يقول ابن عاشور    

فيه تحقيق الحكمة ، فوجب على الناس امتثال أوامره ، وأنّه يقبل توبة من تـاب إليـه تكثيـراً                    
   .2"للصالح

 يعني بسرائر عباده ومن سبقت له العناية األزلية بالسعادة فيتـوب         }واهللا عليم   { :"يقول الخازن   
  .3" يعني في جميع أفعاله}حكيم { ديه إلى اإلسالم عليه ويه

بأن القتال قد يكون سبباً لها إذا كانت من جهـة  ذلك و قع التوبة جزاء للمقاتلة ت": ل الشوكاني   يقو
أن النصر والظفر من جهة اهللا يكـون سـبباً          : الكفار ، أما إذا كانت من جهة المسلمين فوجهه          

  .4"خلوص النية والتوبة عن الذنوب ل
َأم حسبتُم َأن تُتْركُوا ولَما يعلَمِ اللَّه الَّذين جاهدوا منْكُم ولَم يتَّخذُوا            ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ] 16:التوبة[﴾واللَّه خَبِير بِما تَعملُون من دونِ اللَّه ولَا رسوِله ولَا الْمْؤمنين وِليجةً 
  :المعنى اللغوي 

كل شيء أدخلته في شيء ليس منه فهو وليجة والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو                  :وليجة
  .5وليجة فيهم ، والمراد بالوليجة في اآلية البطانة الدخالء من المشركين يخالطونهم ويودونهم

  :المعنى اإلجمالي 
      علـم ظهـور     }يعلـم اهللا    {  لم   }حسبتم أن تتركوا ولما     {  بمعنى همزة اإلنكار     }أم  { 

} ولم يتخذوا من دون اهللا وال رسوله وال المؤمنين وليجـة      { بإخالص  } الذين جاهدوا منكم    { 
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واهللا خبيـر   { فون بما ذكر من غيرهم      بطانة وأولياء المعنى ولم يظهر المخلصون وهم الموصو       
  .1} بما تعملون 

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بعد أن بينت اآلية أن اإلنسان يعيش في هذه الدنيا بابتالء و اختبار ليميـز اهللا الـصادق           

تخـذ مـن دون اهللا      من الكاذب إلقامة الحجة عليه ومحاسبته وليميز الصادق المخلص الذي لم ي           
بطانة يتعامل معه ويفشي أسرار المؤمنين إليه فان اهللا مطلع على أحوالهم خبير بمـا يعملـون                 

  .}واللَّه خَبِير بِما تَعملُون  {:لذلك كان مناسبا أن تختم اآلية
ي عالم بنياتهم وأغراضهم مطلع عليها ال يخفى عليه منها شيء ، فيجب علـى        أ :"يقول الرازي   

إن اهللا ال   :  قال ابن عبـاس رضـي اهللا عنهمـا           ،اإلنسان أن يبالغ في أمر النية ورعاية القلب         
ِإن الذين  { :يرضى أن يكون الباطن خالف الظاهر ، وإنما يريد اهللا من خلقه االستقامة كما قال                

ـ  : قال   ] 13: األحقاف  ، 30: فصلت  [ }قَالُواْ ربنَا اهللا ثُم استقاموا       رض القتـال تبـين     ولما ف
  .2"المنافق من غيره وتميز من يوالي المؤمنين ممن يعاديهم 

  .3"يعني من مواالت المشركين وإخالص العمل هللا وحده ":يقول الخازن 
رةَ الْمسجِد الْحرامِ كَمن َآمن بِاللَّه والْيومِ  َأجعلْتُم سقَايةَ الْحاج وعما﴿ : -تعالى–قال اهللا 

يهـدي الْقَـوم   خرِ وجاهد في سـبِيِل اللَّـه لَـا يـستَوون عنْـد اللَّـه واللَّـه لَـا              اَآل
ين19:التوبة[﴾الظَّاِلم [  

  :سبب النزول 
كنت :  داود عن النعمان بن البشير قال        ان و أبو  بمسلم و ابن ح    ما أخرجه    :نقل اإلمام السيوطي  
 بعد  هللا عمالً ما أبالي أن ال أعمل      : رجل منهم   في نفر من أصحابه فقال       عند منبر رسول اهللا     

بل الجهاد في سـبيل     : اإلسالم إال أن أسقي الحاج وقال آخر بل عمارة المسجد الحرام قال آخر              
وذلـك يـوم     ال ترفعوا أصواتكم عند منبر الرسـول        :  مما قلتم فزجرهم عمر وقال       اهللا خير 

  :فاستفتيته فيما اختلفتم فيه فـأنزل اهللا       الجمعة ولكن إذا صليت الجمعة دخلت على رسول اهللا          
  .4}ال يهدي القوم الظالمين { :إلى قوله  } أجعلتم سقاية الحاج{ 
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  :المعنى اإلجمالي 
أجعلتم أيها القوم ما تقومون به من سقي الحجيج وعمارة المسجد الحرام كإيمان من آمن               

ين عنـد اهللا، ألن     باهللا واليوم اآلخر وجاهد في سبيل اهللا؟ ال تتساوى حال المؤمنين وحال الكافر            
واهللا سبحانه ال يوفق ألعمال الخير القـوم الظـالمين ألنفـسهم            . اهللا ال يقبل عمال بغير اإليمان     

  .1بالكفر
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما كانت اآلية تتحدث عن عدم المساواة في األعمال للمجاهد المؤمن باهللا واليوم اآلخـر     
بين من يقوم على سقيا الحجيج وهم في كفار ويحسبون أنهم يحسنون صنعاً فناسبت الفاصـلة                و

، الذين ظلموا أنفسهم ابتداء ألنهم بقـوا علـى شـركهم    } واللَّه لَا يهدي الْقَوم الظَّاِلمين    { :قوله  
اهللا واليوم اآلخر ظالم   وساووا بين عملهم وبين جهاد المؤمنين باهللا واليوم اآلخر ، فمن ال يؤمن ب             

  .واضع الشيء في غير نصابه
أي ال يهدي المشركين الذين يسقون الحاج ويعمرون المسجد الحـرام ، إذ ال   ":يقول ابن عاشور 

فتبين أن ما توهموه من المساواة بين تلك األعمـال وبـين الجهـاد ،              . يجدي ذلك مع اإلشراك     
عِ باألصل ، ولـو  والفرال تستقيم تسوية التابع بالمتبوع      وتنازعهم في ذلك ، خطأ من النظر ، إذ          

كانت السقاية والعمارة مساويتين للجهاد لكان أصحابهما قد اهتدوا إلى نـصر اإليمـان ، كمـا                 
  .2"اهتدى إلى نصره المجاهدون

هدوا في سبِيِل اللَّه بَِأمواِلهِم وَأنْفُـسهِم       الَّذين َآمنُوا وهاجروا وجا    ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
        ونالْفَاِئز مه ُأولَِئكو اللَّه نْدةً عجرد ظَمَأع        ٍانـورِضو نْـهم ـةمحبِر مهبر مهشِّربي 

 يمقم يما نَعيهف ملَه نَّاتجو يمظع رَأج هنْدع اللَّه ا ِإندا َأبيهف ين22-20:التوبة[﴾ خَاِلد  [  
  :المعنى اإلجمالي 

الذين آمنوا باهللا وتركوا دار الكفر قاصدين دار اإلسالم، وبذلوا أموالهم وأنفـسهم فـي               
لهـم    عند اهللا، وأولئك هـم الفـائزون برضـوانه ،   ةًجالجهاد إلعالء كلمة اهللا، هؤالء أعظم در 

البشرى من ربهم بالرحمة الواسعة والرضوان الذي ال سخط بعده، ومصيرهم إلى جنات الخلـد               
ماكثين في تلك الجنان ال نهاية إلقامتهم وتنعمهم، وذلك ثـواب مـا قـدموه مـن              والنعيم الدائم، 

 عنده أجر عظيم لمن آمـن وعمـل         -تعالى–إن اهللا   . الطاعات والعمل الصالح في حياتهم الدنيا     
  .3صالحا بامتثال أوامره واجتناب نواهيه
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
صفات المؤمنين الفائزين الذين هاجروا وجاهدوا في سبيل اهللا          -تعالى–بعد أن ذكر اهللا     

برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبداً           بأموالهم وأنفسهم وبشرهم ربهم     
  . }عظيم َأجر عنْده اللَّه ِإن{:كان مناسباً أن تختم اآليات ببيان 

أعظـم درجـة    {أي الجامعون بين اإليمان والهجرة والجهاد باألموال واألنفس          ":الشوكانييقول  
بطة الباطلـة   تلك الطائفة المشركة المفتخرة بأعمالها المح      وأحق بما لديه من الخير من        }عند اهللا 

 إلـى المتـصفين   }أولئـك  { :  تشريف عظيم للمؤمنين واإلشـارة بقولـه    }عند اهللا {:وفي قوله 
  .1" أي المختصون بالفوز عند اهللا}هم الفائزون { بالصفات المذكورة 

 الَّذين آمنُوا لَا تَتَّخذُوا آباءكُم وِإخْوانَكُم َأوِلياء ِإنِ استَحبوا          يا َأيها  ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
ونالظَّاِلم مه فَُأولَِئك نْكُمم ملَّهتَوي نمانِ ولَى الِْإيمع 23:التوبة[ ﴾ الْكُفْر[  

  :المعنى اإلجمالي 
من اآلباء واإلخوان   -رعه ال تتخذوا أقرباءكم     يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله وعملوا بش       

 أولياء، تفشون إليهم أسرار المسلمين، وتستشيرونهم في أموركم، ما داموا على الكفـر      -وغيرهم
ومن يتخذهم أولياء ويلْق إليهم المودة فقد عصى اهللا تعالى، وظلم نفـسه ظلمـا        . معادين لإلسالم 

  .2عظيما
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 للمؤمنين بعد استثارة جانـب اإليمـان فـي          -تعالى–نهي اهللا    عن   دثتحلما كانت اآلية ت   
نفوسهم عن خطورة اتخاذ اآلباء واإلخوان أولياء إن هم استحبوا الكفر على اإليمـان ،فناسـبت                

ـ            واالة ، ووصـفه بـالظلم  اآلية أن تختم بهذا الزجر لمن خالف ما نهى اهللا عنه فـي شـأن الم
}ونالظَّاِلم مه فَُأولَِئك{ .  

ولما كان أعز األشياء الدين ، وكان ال ينال إال بالهداية ، وكان قد تقدم سـلبها                 : "يقول البقاعي   
أي يتكلف أن يفعل في أمرهم ما يفعل        ) ومن يتوالهم   : ( عن الظالم ، ورهبهم من انتزاعه بقوله        

أي المعبـدون  ) فأولئـك  ) أي بعد ما أعلمكم اهللا في أمرهم مما أعلم   ) نكم  م) القريب مع قريبه    
أي لوضعهم المواالة في غير موضعها بعد تقدم إلـيهم          ) هم الظالمون   ) عن الحضرات الربانية    

  .3"سبحانه بمثل هذه الزواجر
  

                                                
 .501 ،ص 2 فتح القدير،ج-1

 .265 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 2

 .291 ،ص 3 نظم الدرر،ج- 3
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َأبنَاُؤكُم وِإخْوانُكُم وَأزواجكُم وعشيرتُكُم وَأمواٌل  قُْل ِإن كَان َآباُؤكُم و﴿ : -تعالى–قال اهللا 
             ـوِلهسرو اللَّـه نم كُمِإلَي با َأحنَهوضتَر ناكسما وهادكَس نةٌ تَخْشَوارجتا ووهفْتُماقْتَر

ـ             يهـدي الْقَـوم    اله بِـَأمرِه واللَّـه     وجِهاد فـي سـبِيله فَتَربـصوا حتَّـى يـْأتي اللَّ
ينق24:التوبة[﴾الْفَاس[  

  :سبب النزول 
 الفريابي عن ابن سيرين قال لما قدم علي بن أبي طالـب مكـة        ما أخرجه  :نقل اإلمام السيوطي  

أعمر المسجد و أحجب البيت     : فقال  : رسول اهللا   بأي عم أال تهاجر ؟ أال تلحق        : فقال للعباس   
رسـول  ب تلحقوا   الّأ تهاجروا   أالّ:  وقال لقوم سماهم      ، اآلية} أجعلتم سقاية الحاج    {   :فأنزل اهللا 

  .1}قل إن كان آباؤكم { نقيم مع إخواننا وعشائرنا ومساكننا فأنزل اهللا : فقالوا  اهللا 
  :المعنى اللغوي 

  .2اكتسبتموها  :أموال اقترفتموها
  .3بوارها بِفَوات َأيامِ الموسمِ  :كَسادها 

  :المعنى اإلجمالي 
إن فَـضلتم اآلبـاء واألبنـاء واإلخـوان والزوجـات           : ين للمؤمن -يا أيها الرسول  -قل  

والقرابات واألموال التي جمعتموها والتجارة التي تخافون عدم رواجها والبيوت الفارهـة التـي              
أقمتم فيها، إن فَضلتم ذلك على حب اهللا ورسوله والجهاد في سبيله فانتظروا عقـاب اهللا ونكالـه    

  .4 طاعتهواهللا ال يوفق الخارجين عن. بكم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

تتحدث اآلية عن الذين قدموا حب الدنيا بكل ما فيها من ملذات على حب اهللا ورسـوله                 
 إذ ال يكون هـذا الـصنف إال مـن    ،} واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْفَاسقين {:ناسبت الفاصلة القرآنية  

  .-تبارك وتعالى-ن الذين يبغضهم اهللا ألنهم آثروا محبة الدنيا الفانية على محبة اهللا الفاسقي
تذييل ، والواو اعتراضية وهذا تهديد بأنّهم فضلوا قرابتهم وأمـوالهم علـى              ":يقول ابن عاشور  

محبة اهللا ورسوله وعلى الجهاد فقد تحقّق أنّهم فاسقون واهللا ال يهدي القـوم الفاسـقين فحـصل                  
  .5"موقع التذييل تعريض بهم بأنّهم من الفاسقين ب

                                                
 .115،ص1لنقول في أسباب النزول ،ج لباب ا-1

 .222 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن ،ج-2

 .1260 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج-3

 .266 ،ص 1 التفسير الميسر ،ج-4

 .252 ، ص 6 التحرير والتنوير ،ج 5-
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ثُم َأنْزَل اللَّه سكينَتَه علَى رسوِله وعلَى الْمْؤمنين وَأنْزَل جنُودا لَم            ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
       اءزج ذَِلكوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعا وهوتَر  رِينالْكَاف         نلَى مع ذَِلك دعب نم اللَّه تُوبي ثُم 

ييمحر غَفُور اللَّهو 27- 26:التوبة[ ﴾شَاء[  
  :المعنى اللغوي 

  .1فعيلة من السكون الذي هو وقار ال الذي هو فقد الحركة  :ثم أنزل اهللا سكينته السكينة
    : المعنى اإلجمالي  

ثم أنزل اهللا الطمأنينة على رسوله وعلى المؤمنين فثبتوا، وأمدهم بجنود من المالئكة لـم    
وتلك عقوبة اهللا للصادين عن دينه، المكذِّبين       . يروها، فنصرهم على عدوهم، وعذَّب الذين كفروا      

  .لرسوله
فره بعد ذلك ودخل اإلسالم فإن اهللا يقبل توبة من يشاء مـنهم، فيغفـر               ومن رجع عن ك   

  .2واهللا غفور رحيم. ذنبه
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

بعد أن ذكرت اآليات السابقة أن المسلمين يوم حنين قد اهتز التوكل علـى اهللا عنـدهم                 
م اليوم من قلة وان هذه الكثرة لن تغني عنهم شيئا ، حيـث              واعتمدوا على كثرتهم وقالوا لن نهز     

ولّوا مدبرين أمام عدوهم عندما واجهوهم، ثم رحمهم اهللا ، فأنزل سكينته عليهم ،وأنزل جنوداً لم                
يروها، وهزم الذين كفروا ،ثم بين أن اهللا قد تاب على المؤمنين الذين اهتـز التوكـل علـى اهللا           

هم، واألصل أن يكون التوكل على اهللا، لكن غفر لهم ورحمهم فكـان  عندهم، واعتمدوا على كثرت 
  . }رحيم غَفُور واللَّه { :مناسباً أن تختم اآلية بقوله

واإلشارة ب  وذلـك  هو تعذيب القتل واألسر والسبي، : للكافرينتعذيبه  كان  ":يقول ابن عاشور 
 يتُوب اللَّه من بعد ذاِلك علَى مـن يـشَآء           م، ث عذَّب  ) إلى العذاب المأخوذ من     ( جزاء الكافرين   

ثم أنزل اهللا سكينته على رسـوله       ) للتراخي الرتبي ، عطف على جملة       ( واللَّه غَفُور رحيم  ثم      
  .3"وهذا إشارة إلى إسالم هوازن بعد تلك الهزيمة ، إلى قوله وذلك جزاء الكافرين 

يا َأيها الَّذين آمنُوا ِإنَّما الْمشْرِكُون نَجس فَلَـا يقْربـوا الْمـسجِد          ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
          اللَّـه ِإن شَـاء ِإن هلفَض نم اللَّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُمخ ِإنذَا وه هِمامع دعب امرالْح

ح يملعيم28:التوبة[ ﴾ ك[  
  

                                                
 .222 ،ص 1لتبيان في تفسير غريب القرآن،ج ا-1

 .268،ص3 التفسير الميسر،ج-2

 .158  ، ص10 التحرير والتنوير،ج -3
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  :المعنى اللغوي 
  .1الفاقة يقال عاَل يعيل عيلةً وعيوالً ِإذا افتقر: عيلة

    : المعنى اإلجمالي  
يا معشر المؤمنين إنما المشركون رِجس وخَبث فال تمكنوهم من االقتراب من الحرم بعـد           

ن خفتم فقرا النقطاع غارتهم عنكم، فإن اهللا سيعوضـكم عنهـا،            هذا العام التاسع من الهجرة، وإ     
  .2ويكفيكم من فضله إن شاء، إن اهللا عليم بحالكم، حكيم في تدبير شؤونكم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
جد الحـرام  لما تحدثت اآلية عن نهي اهللا للمؤمنين أن يسمحوا القتراب المشركين من المس  

 ،خاصة أن البيت الحـرام      االقتصاديوقد كان هناك تخوف من هذا النهي أن يؤثر على الوضع            
 فهو عليم    }ِإن اللَّه عليم حكيم   {: كان موسماً تجارياً للبيع والشراء ،فناسبت اآلية أن تختم بقوله           

 في  الشيءضع  بو وحكيم    من خوف على الرزق وعليم بما يصلح للمؤمنين        بما يدور في خلجاتهم   
   .نصابه

حكـيم   )  بوجوه المـصالح  أي(  عليم ،أي الذي له اإلحاطة الكاملة  ) إن اهللا : "( يقول البقاعي   
  .3" في تدبير استجالبها وتقدير إدرارهاأي

   35-29المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : المقطع الثاني
  :لثاني من سورة التوبةآيات المقطع ا

﴿                 ينُوندلَا يو ولُهسرو اللَّه مرا حم ونمرحلَا يرِ ومِ الْآخولَا بِالْيو بِاللَّه نُونْؤملَا ي ينلُوا الَّذقَات
         هو دي نةَ عيطُوا الْجِزعتَّى يح تَابُأوتُوا الْك ينالَّذ نقِّ مالْح يند ونراغص م  ـودهالْي قَالَتو 

                 ينَل الَّـذقَـو ُئوناهضي هِماهبَِأفْو ملُهقَو ذَِلك اللَّه ناب يحسى الْمارالنَّص قَالَتو اللَّه ناب ريزع
      َأنَّى ي اللَّه مُل قَاتَلَهقَب نوا مكَفَر  ْؤفَكُون           ونِ اللَّـهد ـنـا ماببَأر مانَهبهرو مهارباتَّخَذُوا َأح 

                 ـشْرِكُونـا يمع انَهحبس وِإلَّا ه ا لَا ِإلَهداحا ووا ِإلَهدبعوا ِإلَّا ِليرا ُأممو ميرم ناب يحسالْمو 
                 ونرالْكَـاف كَرِه لَوو هنُور متي ِإلَّا َأن ى اللَّهْأبيو هِماهبَِأفْو اللَّه ُئوا نُورطْفي َأن ونرِيدي   ـوه

 يا َأيهـا  لْحقِّ ِليظْهِره علَى الدينِ كُلِّه ولَو كَرِه الْمشْرِكُون الَّذي َأرسَل رسولَه بِالْهدى ودينِ ا  
ـ               س نع وندصيِل واطاَل النَّاسِ بِالْبوَأم ْأكُلُونانِ لَيبهالرارِ وبالَْأح نا ميركَث نُوا ِإنآم ينبِيِل الَّذ

يـوم  اللَّه والَّذين يكْنزون الذَّهب والْفضةَ ولَا ينْفقُونَها في سبِيِل اللَّه فَبشِّرهم بِعـذَابٍ َأِلـيمٍ     

                                                
 .488 ،ص 11 لسان العرب ،ج- 1

 .270 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 2

 .298 ،ص 3 نظم الدرر،ج- 3
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        مهنُوبجو مهاها جِبى بِهفَتُكْو نَّمهي نَارِ جا فهلَيى عمحي         كُمِلَأنْفُـس تُمـا كَنَـزذَا مه مهورظُهو 
 ونزتَكْن ا كُنْتُم35-29: التوبة[﴾فَذُوقُوا م[  

  :ويشتمل علي مقصد رئيسي وهو
  تقرير األحكام النهائية في العالقات بين المجتمع المسلم وأهل الكتاب

 يقْربوا الْمسجِد الْحرام    ال الْمشْرِكُون نَجس فَ   يا َأيها الَّذين َآمنُوا ِإنَّما    ﴿ :-تعالى–قال اهللا   
         ـيملع اللَّـه ِإن شَـاء ِإن هلفَض نم اللَّه يكُمغْنفَ يولَةً فَسيع فْتُمخ ِإنذَا وه هِمامع دعب  

كح 28:التوبة[ ﴾يم[  
  :سبب النزول 

إنما { لما نزلت   : رير و أبو الشيخ عن سعيد بن جبير قال          ابن ج  ما أخرجه :نقل اإلمام السيوطي  
من : شق ذلك على المسلمين وقالوا    } ذا  المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم ه        

  .1}وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم اهللا من فضله{:ا بالطعام وبالمتاع فأنزل اهللانييأت
  :المعنى اللغوي 

ر ونجس بالكسر أي قذر فإذا قيل رجس نجس سكن على االتباع هو بـالفتح مـصدر      ذق: نجس  
 نجس بالكسر وبالكسر الوصف منه نحو زمن يزمن زمنا فهو زمن والوصف يجوز فيه التسكين              

  .2بدون إشباع مع فتح النون وكسرها
  .3 بلغة هذيل أو فاقةًأي فقراً: م عيلة وإن خفت

  :المعنى اإلجمالي 
 }فال يقربوا المسجد الحـرام  {  قذر لخبث باطنهم }يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس       { 

ـ   }وإن خفتم عيلة    {  عام تسع من الهجرة      }بعد عامهم هذا    { أي ال يدخلوا الحرم      اع  فقرا بانقط
إن اهللا {  وقد أغناهم بالفتوح والجزيـة  }فسوف يغنيكم اهللا من فضله إن شاء     {  تجارتهم عنكم   

  .4 }عليم حكيم 
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

أمر اهللا المؤمنين بعدم السماح للمشركين بالحج ، وعدم االقتراب من المسجد الحرام بعد              
 ألنهم نجس ، ثم طمأنهم بأن اهللا سيغنيهم من فضله ، فال يخافوا الفقر نتيجة عـدم                  عامهم هذا ،  

                                                
 .115،ص1 لباب النقول في أسباب النزول،ج-1

 .223 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن،ج-2

 .223 ،ص 1 المصدر السابق ،ج-3

 .244ج ،ص 1 تفسير الجاللين،-4
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حضور المشركين للحج ، وبين لهم أن اهللا يصدر أمره عن علم وحكمة ، فهو عليم بـأحوالهم ،                   
  .}ِإن اللَّه عليم حكيم {: حكيم في شرعه ، لذلك كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله 

أي أن اهللا يغنـيكم     } وإن خفتم عيلة    { :  تعليل لقوله    }إن اهللا عليم حكيم     {  ":ن عاشور يقول اب 
ألنّه يعلم ما لكم من المنافع من وفادة القباِئل ، فلما منعكم من تمكينهم من الحج لم يكـن تاركـاً                    

  .1"منفعتكم فقَدر غناكم عنهم بوسائل أخرى علمها وأحكم تدبيرها 
 وقَالَت الْيهود عزير ابن اللَّه وقَالَت النَّصارى الْمسيح ابن اللَّه ذَِلك ﴿ : -تعالى–قال اهللا 

هم اللَّـه َأنَّـى     قَولُهم بِـَأفْواههِم يـضاهُئون قَـوَل الَّـذين كَفَـروا مـن قَبـُل قَـاتَلَ                
ْؤفَكُون30:التوبة[﴾ي[  

  :سبب النزول 
،سالم بـن   أتي رسول اهللا    : ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال       ما أخرجه  :نقل اإلمام السيوطي  

كيف نتبعـك   : اس بن قيس ومالك بن الصيف فقالوا      بن أوفي ومحمد بن دحية وش     مشكم ونعمان   
  .2}يهودوقالت ال{ ابن اهللا فأنزل اهللا في ذلكاًرزيوقد تركت قبلتنا وأنت ال تزعم أن ع

  :المعنى اللغوي 
  .يشابهون المضاهاة معارضة الفعل بمثله يقال ضاهيته إذا فعلت مثل فعله  :يضاهئون
  .3يصرفون عن الخير:  يؤفكون 

  :المعنى اإلجمالي 
وأشرك النصارى بـاهللا عنـدما      . لقد أشرك اليهود باهللا عندما زعموا أن عزيرا ابن اهللا         

وهذا القول اختلقوه من عند أنفسهم، وهـم بـذلك ال يـشابهون قـول     . ادعوا أن المسيح ابن اهللا  
  .4حق إلى الباطلقَاتََل اهللا المشركين جميعا كيف يعدلون عن ال. المشركين من قبلهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما ذكر اهللا في اآلية أن اليهود كذبوا على اهللا ، وقالوا عزير ابن اهللا ، وكذلك النصارى                  
افتروا وكذبوا على اهللا ونسبوا المسيح إلى اهللا ، فقالوا المسيح ابن اهللا ، وهذا القول مثـل قـول                    

كفروا في كذبهم  بأن المالئكة بنات اهللا ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بإعالن القتال واللعـن         الذين  
  .} يْؤفَكُون َأنَّى اللَّه قَاتَلَهم {: من اهللا على الذين يكذبون على اهللا فقال 
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من اليهود والنصارى يضاهي قـولهم       ن الذين كانوا في عهد رسول اهللا        إ :"يقول الزمخشري 
المالئكـة  : أو يضاهي قول المـشركين      . قول قدمائهم ، يعني أنه كفر قديم فيهم غير مستحدث           

 ،  المسيح ابن اهللا  : الضمير للنصارى ، أي يضاهي قولهم       : وقيل  . اهللا عنه   -تعالى  - بنات اهللا   
أي هم أحقاء بأن يقال لهم هذا ، تعجبـاً مـن            . ...، ألنهم أقدم منهم     عزير ابن اهللا  : قول اليهود   

 كيـف  ، َأنَّى يْؤفَكُـون  ،قاتلهم اهللا ما أعجب فعلهم      : شناعة قولهم ، كما يقال لقوم ركبوا شنعاء         
  .1 "يصرفون عن الحق ؟

   37-36المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : الثالثالمقطع 
  :الث من سورة التوبةآيات المقطع الث

﴿             ضالَْأرو اتاومخَلَقَ الس موي تَابِ اللَّهي كا فرشَه شَراثْنَا ع اللَّه نْدورِ عةَ الشُّهدع ِإن
كين كَافَّةً كَمـا    منْها َأربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَلَا تَظْلموا فيهِن َأنْفُسكُم وقَاتلُوا الْمشْرِ           

  ينتَّقالْم عم اللَّه وا َأنلَماعكَافَّةً و لُونَكُمقَاتي   لُّ بِـهـضي الْكُفْرِ يةٌ فادزِي يءا النَّسِإنَّم 
وا ِليامع ونَهمرحيا وامع لُّونَهحوا يكَفَر ينالَّذ اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرا حةَ مدُئوا عاط

 رِينالْكَاف مي الْقَودهلَا ي اللَّهو اِلهِممَأع وءس ملَه ني37-36: التوبة[﴾ز[  
  :وهو رئيسمقصد على ويشتمل 

  .تقديم وتأخير األشهر الحرم حسب األهواء
 عدةَ الشُّهورِ عنْد اللَّه اثْنَا عشَر شَهرا في كتَابِ اللَّه يوم خَلَقَ             ِإن﴿ : -تعالى–قال اهللا   

السماوات والَْأرض منْها َأربعةٌ حرم ذَِلك الدين الْقَيم فَلَا تَظْلموا فيهِن َأنْفُـسكُم وقَـاتلُوا      
  ]36:التوبة[﴾ اتلُونَكُم كَافَّةً واعلَموا َأن اللَّه مع الْمتَّقينالْمشْرِكين كَافَّةً كَما يقَ

  :المعنى اإلجمالي 
إن عدة الشهور في حكم اهللا وفيما كُتب في اللوح المحفوظ اثنا عشر شهرا، يوم خلق السموات                 

) حجة والمحرم ورجـب   ذو القعدة وذو ال   : هي(حرم اهللا فيهن القتال   ؛ واألرض، منها أربعة حرم   
لزيادة تحريمها، وكون الظلم فيها أشد منه فـي  ؛ ذلك هو الدين المستقيم، فال تظلموا فيهن أنفسكم       

وقاتلوا المشركين جميعا كما يقاتلونكم جميعا، واعلمـوا أن    . غيرها، ال أن الظلم في غيرها جائز      
  .2اهللا مع أهل التقوى بتأييده ونصره
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما تحدثت اآلية عن عدة الشهور وفصلت من بينها األشهر الحرم ونهت عن ظلم الـنفس                
فيها واستنهضت الهمم في قتال المشركين مجتمعين كما يقاتلونكم ، ناسـبت الفاصـلة أن تخـتم         

 لم يغيروا ولم يبدلوا فهم      -تعالى– الثابتين على تقوى اهللا      } واعلَموا َأن اللَّه مع الْمتَّقين    { :بقوله  
  .وحدهم يستحقوا المعية من اهللا والنصر على األعداء المأمورين بقتالهم

أي الذي له جميع العظمة معكم ، هكذا كان األصل ولكنـه            )  اهللا   أنواعلموا  (: "يقول البقاعي   
جميعهم ، وهم الذين يثبتون تقواهم      ( مع المتقين   : ( اظهر الوصف تعليقاً للحكم به وتعميماً فقال        

  .1"على ما شرعه لهم ، ال على النسيء ونحوه ، ومن كان اهللا معه نصر ال محالة
مـا  نَّما النَّسيء زِيادةٌ في الْكُفْرِ يضلُّ بِه الَّذين كَفَروا يحلُّونَـه عا     إِ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

     ـاِلهِممَأع وءس ملَه نيز اللَّه مرا حلُّوا محفَي اللَّه مرا حةَ مدُئوا عاطوا ِليامع ونَهمرحيو
  ]37:التوبة[﴾يهدي الْقَوم الْكَافرِينواللَّه لَا 

  :المعنى اللغوي 
 ويحرمون غيره مكانه لحاجتهم إلى القتـال  تأخير المحرم وكانوا يؤخرون تحريم شهر   :النسيء

 وفيه أن الذنب في الوقت الـشريف أعظـم          فيه ثم يردونه إلى التحريم في سنة ويحرمونه عاماً        
  .  لعموم تحريم قتالهمعقوبةً

ليوافقوها يقول إذا حرموا من الشهور عدة الـشهور المحرمـة لـم     :ليواطئوا عدة ما حرم اهللا      
  .2 ويحرموا الحالليبالوا أن يحلوا الحرام

  :المعنى اإلجمالي 
إن الذي كانت تفعله العرب في الجاهلية من تحريم أربعة أشهر من السنة عددا ال تحديدا              
بأسماء األشهر التي حرمها اهللا، فيؤخرون بعضها أو يقدمونه ويجعلون مكانه من أشهر الحل ما               

دوا حسب حاجتهم للقتال، إن ذلك زيادة في الكفر، يضل الشيطان به الذين كفـروا، يحلـون                 أرا
ليوافقوا عدد الشهور األربعـة،     ؛ الذي أخروا تحريمه من األشهر األربعة عاما، ويحرمونه عاما        

ن إلـى   واهللا ال يوفق القوم الكـافري     . زين لهم الشيطان األعمال السيئة    . فيحلوا ما حرم اهللا منها    
  .3الحق والصواب
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كان الكفار يغيرون ويبدلون في األشهر الحرم ليدلسوا على الناس فضالً عن كفرهم              

 -تعالى–  ألن اهللا  ،} واللَّه لَا يهدي الْقَوم الْكَافرِين     {مزيناً لهم الشيطان أعمالهم ناسبت الفاصلة       
كتب عليهم الشقاء وختم على قلوبهم ويعلم قبل أن يكونوا أجنة في أرحام أمهاتهم أنهم لن يهتدوا                 

  .وأن مصيرهم الجحيم والعياذ باهللا 
 ال يرشد من هو كافر أثيم لما سبق له في األزل أنه             -سبحانه وتعالى -عني أنه   ": يقول الخازن   
   .1"من أهل النار

  41-38المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : الرابعالمقطع 
  :آيات المقطع الرابع من سورة التوبة

﴿  يتُمضضِ َأرِإلَى الَْأر اثَّاقَلْتُم بِيِل اللَّهي سوا فرانْف يَل لَكُمِإذَا ق ا لَكُمنُوا مآم ينا الَّذها َأيي
 ِإلَّا تَنْفروا يعذِّبكُم    لدنْيا من الْآخرة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الْآخرة ِإلَّا قَليٌل            بِالْحياة ا 

 ِإلَّـا   لِّ شَيء قَـدير     عذَابا َأِليما ويستَبدْل قَوما غَيركُم ولَا تَضروه شَيًئا واللَّه علَى كُ          
تَنْصروه فَقَد نَصره اللَّه ِإذْ َأخْرجه الَّذين كَفَروا ثَاني اثْنَينِ ِإذْ هما في الْغَـارِ ِإذْ يقُـوُل                  

َل اللَّهنَا فََأنْزعم اللَّه ِإن نزلَا تَح بِهاحةَ ِلصمَل كَلعجا وهوتَر لَم نُودبِج هدَأيو هلَيع ينَتَهكس 
           يمكح زِيزع اللَّها ولْيالْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينالَّذ      قَالًـاثفَافًـا ووا خرانْف 

ووا بَِأمداهجو ونلَمتَع كُنْتُم ِإن لَكُم رخَي ذَِلكُم بِيِل اللَّهي سف كُمَأنْفُسو 41-38: التوبة[﴾اِلكُم[  
–قـال اهللا     الحث على قتال الروم بعد معركة تبـوك        :وهو رئيس مقصد    على ويشتمل
فروا في سبِيِل اللَّه اثَّـاقَلْتُم ِإلَـى         يا َأيها الَّذين َآمنُوا ما لَكُم ِإذَا قيَل لَكُم انْ          ﴿ : -تعالى

ِإلَّا الَْأرضِ َأرضيتُم بِالْحياة الدنْيا من الَْآخرة فَما متَاع الْحياة الدنْيا في الَْآخرة ِإلَّا قَليٌل 
ه علَى كُلِّ شَـيء      ِليما ويستَبدْل قَوما غَيركُم ولَا تَضروه شَيًئا واللَّ       تَنْفروا يعذِّبكُم عذَابا أَ   

ير39 -38:التوبة[﴾قَد [  
  :المعنى اللغوي 

2أي تثاقلتم :اثَّاقَلْتُم.  
  :المعنى اإلجمالي 

اخرجوا إلى الجهاد   : رسوله وعملوا بشرعه، ما بالكم إذا قيل لكم       يا أيها الذين صدقوا اهللا و     
في سبيل اهللا لقتال أعدائكم تكاسلتم ولزمتم مساكنكم؟ هل آثرتم حظوظكم الدنيويـة علـى نعـيم               
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اآلخرة؟ فما تستمتعون به في الدنيا قليل زائل، أما نعـيم اآلخـرة الـذي أعـده اهللا للمـؤمنين                    
  .المجاهدين فكثير دائم

م، ويأت بقوم آخرين ينفـرون      ال تنفروا أيها المؤمنون إلى قتال عدوكم ينزِل اهللا عقوبته بك          إن  و
ا استُنْفروا، ويطيعون اهللا ورسوله، ولن تضروا اهللا شيًئا بتولِّيكم عن الجهاد، فهو الغني عـنكم                إذ

ر دينه ونبيـه    واهللا على كل شيء قدير من نص      . وما يريده اهللا يكون ال محالة     . وأنتم الفقراء إليه  
  .1دونكم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن الذين دعوا إلى النفير فلم ينفروا كان التهديد والوعيـد لهـم                 

  شَـيء  كُلِّ علَى واللَّه {باالستبدال ولن تعيقوا دعوة اهللا القادر على كل شيء ، فناسبت الفاصلة             

يربقدرته على عذابهم واستبدالهم } قَد.  
  .2"قادر على كل شيء فهو ينصر نبيه ويعز دينه-تعالى–عني أنه :"يقول الخازن 

ثْنَينِ ِإذْ هما ِإلَّا تَنْصروه فَقَد نَصره اللَّه ِإذْ َأخْرجه الَّذين كَفَروا ثَاني ا﴿ :-تعالى–قال اهللا 
           لَم نُودبِج هدَأيو هلَيع ينَتَهكس َل اللَّهنَا فََأنْزعم اللَّه ِإن نزلَا تَح بِهاحقُوُل ِلصي الْغَارِ ِإذْ يف

         الْع يه ةُ اللَّهمكَلفْلَى ووا السكَفَر ينةَ الَّذمَل كَلعجا وهوا  تَرـا ولْي     ـيمكح زِيـزع للَّـه﴾ 
  ]40:التوبة[

  :المعنى اإلجمالي 
 مـن   }أخرجه الذين كفـروا     {  حين   }فقد نصره اهللا إذ     {   أي النبي    }إال تنصروه   { 

ال  ح }ثاني اثنين   {     مكة أي ألجؤوه إلى الخروج لما أرادوا قتله أو حبسه أو نفيه بدار الندوة               
 - المعنى نصره اهللا في مثل تلك الحالة فال يخذله فـي غيرهـا   -بكر  أي أحد اثنين واآلخر أبو  

 أبي  }يقول لصاحبه   {   بدل ثان    }إذ  {  نقب في جبل ثور      }هما في الغار    {  بدل من إذ قبله      }إذ{
ن إن ال تحـز { لو نظر أحدهم تحت قدميه ألبـصرنا  : بكر وقد قال له لما رأى أقدام المشركين         

وقيل علـى أبـي      قيل على النبي}عليه {  طمأنينته }فأنزل اهللا سكينته {   بنصره}اهللا معنا 
وجعـل كلمـة    {  مالئكة في الغار ومواطن قتاله       }بجنود لم تروها    {  أي النبي    } وأيده{ بكر  

هـي  {  أي كلمـة الـشهادة   }وكلمة اهللا {  المغلوبة }السفلى  {  أي دعوة الشرك     }كفروا  الذين  
  .3 في صنعه}حكيم {  في ملكه }واهللا عزيز { الظاهرة الغالبة  } العليا
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 في حادثـة الهجـرة ،    لما كانت اآلية تتحدث عن تخلي الناس عن نصرة نبيه محمد  

 بعدما وصل المشركون إلى بـاب       -رضي اهللا عنه  –حينما خرج هو وصاحبه أبو بكر الصديق        
   لو نظر أحدهم تحت قدميه ألبصرنا فقال له النبـي      - رضي اهللا عنه   –الغار ، فيقول أبو بكر    

، فإن اهللا ناصر نبيه كمـا نـصره   ) ال تحزن إن اهللا معنا(يا أبا بكر ما ظنك باثنين اهللا ثالثهما ،       
 هي العليا ، فناسـبت      -تعالى–في الغار وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الكفار السفلى وكلمته            

كلمته وانهـزام   عز فحكم فنصر بإعالء -في وضع الشيء في نصابه        } عزِيز حكيم  {الفاصلة  
  .كلمة الكفار وإسقاط رايتهم

ألن العزيز ال يغلبه شيء ، والحكـيم ال يفوتـه           : تذييل لمضمون الجملتين     ":يقول ابن عاشور  
  .1"مقصد ، فال جرم تكون كلمته العليا وكلمة ضده السفلى

قَالًا وجاهدوا بَِأمواِلكُم وَأنْفُسكُم في سبِيِل اللَّه ذَِلكُم   انْفروا خفَافًا وث   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
      ونلَمتَع كُنْتُم ِإن لَكُم رخَي     ْتـدعب ـنلَكو وكعا لَاتَّبدا قَاصفَرسا وا قَرِيبضرع كَان لَو 

ةُ وسيحلفُون بِاللَّه لَوِ استَطَعنَا لَخَرجنَا معكُم يهلكُون َأنْفُسهم واللَّه يعلَم ِإنَّهم            علَيهِم الشُّقَّ 
 ونب42- 41:التوبة[  ﴾لَكَاذ[  

  :سبب النزول
هذا حين أمروا : ابن جرير عن مجاهد في هذه اآلية قال  ما أخرجه :نقل اإلمام السيوطي

 بعد الفتح وحين أمرهم بالنفير في الصيف حين طابت الثمار واشتهوا الظالل وشق بغزوة تبوك
  .2}انفروا خفافا وثقاال { :عليهم الخروج فأنزل اهللا 

  :المعنى اللغوي 
  .أي طمعا قريبا:  عرضا قريبا -
  .3أي السفر البعيد : بعدت عليهم الشقة- أي غير شاق:  سفرا قاصدا-

  :المعنى اإلجمالي 
 للجهاد في سبيل اهللا شبابا وشيوخًا في العسر واليسر، على أي حال             -أيها المؤمنون -اخرجوا  

كنتم، وأنفقوا أموالكم في سبيل اهللا، وقاتلوا بأيديكم إلعالء كلمة اهللا، ذلك الخروج والبـذل خيـر          
   .كم في حالكم ومآلكم فافعلوا ذلك وانفروا واستجيبوا هللا ورسولهل

                                                
 .291، ص 6 التحرير والتنوير،ج -1

 .115،ص1 لباب النقول في أسباب النزول ،ج-2

 225،ص1التبيان في تفسير غريب القرآن،ج- 3
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 في التخلف عـن      جماعة من المنافقين استأذنوا رسول اهللا        -جلَّ جالله -وبخ اهللا   وقد  
ن لما دعـوا    مبينًا أنه لو كان خروجهم إلى غنيمة قريبة سهلة المنال التبعوك، ولك           ) تبوك(غزوة

في وقت الحر تخاذلوا، وتخلفوا، وسيعتذرون لتخلفهم عن        ) الشام(إلى قتال الروم في أطراف بالد     
الخروج حالفين بأنهم ال يستطيعون ذلك، يهلكون أنفسهم بالكذب والنفاق، واهللا يعلم إنهم لكاذبون              

  .1فيما يبدون لك من األعذار
  :الفاصلة لموضوع اآليةمناسبة 

بعد أن أمر اهللا المؤمنين بأن ينفروا خفافاً وثقاالً بأموالهم وأنفسهم جهاداً في سـبيل اهللا ،         
 ادعوها وهي لـو كـان الـسفر         ففعلوا وتخلف المنافقون ، فعاتبهم اهللا مبيناً حجتهم الواهية التي         

ه من أنهم لن يـستطيعوا الخـروج        ، والغنم كذلك  لساروا معك للجهاد ، وإن ما تحججوا ب           قريباً
لذلك امتنعوا ، وهذا الكذب إهالك ألنفسهم ، وهو كذب وافتراء ، فكان مناسباً أن يفـضحهم اهللا                  

  .}لَكَاذبون ِإنَّهم يعلَم واللَّه {ويبين أنهم كاذبون ، فقال 
: قال} ت عليهم الشقة    ولكن بعد { غنيمة قريبة   : قال   }  قريباً لو كان عرضاً  { ":ل الشوكاني   يقو

: قال   } واهللا يعلم إنهم لكاذبون   { : المسير وأخرج عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة في قوله            
  .2"لقد كانوا يستطيعون الخروج ولكن كان تبطئة من عند أنفسهم وزهادة في الجهاد

  92-42 من اآلية المناسبة بين الفواصل وآياتها: الخامسالمقطع 
لَو كَان عرضا قَرِيبا وسفَرا قَاصدا لَـاتَّبعوك         ﴿:آيات المقطع الخامس من سورة التوبة     

              مهَأنْفُـس كُـونلهي كُمعنَا مجنَا لَخَرتَطَعلَوِ اس بِاللَّه فُونلحيسالشُّقَّةُ و هِملَيتْ عدعب نلَكو
 عي اللَّهو    ونبلَكَاذ مِإنَّه لَم              قُواـدص ينالَّـذ لَك نيتَبتَّى يح منْتَ لَهَأذ ِلم نْكع فَا اللَّهع 

   بِينالْكَاذ لَمتَعو      نُونْؤمي ينالَّذ نُكتَْأذسلَا ي        اِلهِمووا بِـَأمداهجي رِ َأنمِ الْآخوالْيو بِاللَّه
  ينتَّقبِالْم يملع اللَّهو هِمَأنْفُسو    ِرمِ الْـآخـوالْيو بِاللَّـه نُونْؤملَا ي ينالَّذ نُكتَْأذسا يِإنَّم 

 مهتْ قُلُوبتَابارو      ونددتَري بِهِميي رف مفَه          ـنلَكةً ودع وا لَهدلََأع وجوا الْخُرادَأر لَوو 
         يندالْقَاع عوا مديَل اقْعقو مطَهفَثَب ماثَهانْبِع اللَّه كَرِه        ِإلَّـا وكُمادا زم يكُموا فجخَر لَو

            ينبِالظَّاِلم يملع اللَّهو ملَه وناعمس يكُمفتْنَةَ والْف غُونَكُمبي لَالَكُموا خعضلََأوالًا وخَب لَقَد 
 بوا لَك الُْأمور حتَّى جاء الْحقُّ وظَهر َأمر اللَّه وهم كَارِهون          ابتَغَوا الْفتْنَةَ من قَبُل وقَلَّ    

                 رِينيطَةٌ بِالْكَـافحلَم نَّمهج ِإنقَطُوا وس تْنَةي الْفنِّي َألَا فلَا تَفْتِلي و قُوُل اْئذَني نم منْهمو
ن تُصبك حسنَةٌ تَسْؤهم وِإن تُصبك مصيبةٌ يقُولُوا قَد َأخَذْنَا َأمرنَا من قَبُل ويتَولَّوا وهم               ِإ

                                                
 .283،284ج ،ص 3 التفسير الميسر،1-

 .528 ، ص 2 فتح القدير،ج -2
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 ونفَرِحَّلَى اللعلَانَا ووم ولَنَا ه اللَّه ا كَتَبنَا ِإلَّا ميبصي قُْل لَن  نُونْؤمكَِّل الْمتَوفَلْي ه 
                ـنذَابٍ مبِع اللَّه كُميبصي َأن بِكُم صبنَتَر ننَحنِ وينَيسى الْحدبِنَا ِإلَّا ِإح ونصبْل تَرقُْل ه

 قُْل َأنْفقُوا طَوعا َأو كَرها لَن يتَقَبَل منْكُم م متَربصون عنْده َأو بَِأيدينَا فَتَربصوا ِإنَّا معكُ
     ينقا فَاسمقَو كُنْتُم ِإنَّكُم       ِإلَّـا منَفَقَاتُه منْهَل متُقْب َأن مهنَعا ممو     وا بِاللَّـهكَفَـر ـمَأنَّه

             ونكَارِه مهِإلَّا و قُوننْفلَا يالَى وكُس مهلَاةَ ِإلَّا والص ْأتُونلَا يو وِلهسبِرو  ـكجِبفَلَا تُع 
      عِلي اللَّه رِيدا يِإنَّم مهلَادلَا َأوو مالُهوَأم          ـمهو مهقَ َأنْفُـسهتَزا ونْيالد اةيي الْحا فبِه مهذِّب

  ونركَاف            قُونفْري مقَو منَّهلَكو نْكُمم ما همو نْكُملَم مِإنَّه بِاللَّه فُونلحيو    ونجِدي لَو 
      ونحمجي مهو ها ِإلَيلَّوخَلًا لَودم َأو اتغَارم ًأ َأولْجم  قَاتدي الـصف كزلْمي نم منْهمو 

 ولَو َأنَّهم رضـوا مـا       طُون  فَِإن ُأعطُوا منْها رضوا وِإن لَم يعطَوا منْها ِإذَا هم يسخَ          
                 ِإنَّـا ِإلَـى اللَّـه ولُهسرو هلفَض نم ينَا اللَّهْؤتيس نَا اللَّهبسقَالُوا حو ولُهسرو اللَّه مآتَاه

  ونباغر   اـي          ِإنَّمفو مهقُلُوب َؤلَّفَةالْما وهلَيع ينلامالْعينِ واكسالْمو اءقَاتُ ِللْفُقَردالص
                ـيمكح ـيملع اللَّهو اللَّه نةً مبِيِل فَرِيضنِ السابو بِيِل اللَّهي سفو ينالْغَارِمقَابِ والر 

                  نـْؤميو بِاللَّـه نـْؤمي رٍ لَكُـمخَي قُْل ُأذُن ُأذُن وه قُولُونيو النَّبِي ْؤذُوني ينالَّذ منْهمو
 َأِليم ذَابع ملَه وَل اللَّهسر ْؤذُوني ينالَّذو نْكُمنُوا مآم ينةٌ ِللَّذمحرو يننْؤمِللْم فُونلحي 

            يننْؤمكَانُوا م ِإن وهضري قُّ َأنَأح ولُهسرو اللَّهو وكُمضرِلي لَكُم بِاللَّه    وا َأنَّهلَمعي َألَم 
       ج نَار لَه فََأن ولَهسرو اللَّه دادحي نم         ـيمظالْع يـزالْخ ا ذَِلكيها فخَاِلد نَّمه   ـذَرحي 

الْمنَافقُون َأن تُنَزَل علَيهِم سورةٌ تُنَبُئهم بِما في قُلُوبِهِم قُِل استَهزُِئوا ِإن اللَّه مخْرِج مـا                
  ونذَرتَح             كُنْتُم وِلهسرو هاتآيو قُْل َأبِاللَّه بنَلْعو ا كُنَّا نَخُوضِإنَّم قُولُنلَي مَألْتَهس لَِئنو 

  زُِئونتَهتَس        ِإن كُمانِإيم دعب تُمكَفَر وا قَدرتَذطَاِئفَـةً        لَا تَع ذِّبنُع نْكُمم طَاِئفَة نفُ عنَع 
  ينرِمجكَانُوا م مبَِأنَّه     ِنْكَربِـالْم ونرـْأمـضٍ يعب ـنم مهضعقَاتُ بنَافالْمو قُوننَافالْم 

    دَأي ونقْبِضيو وفرعنِ الْمع نونْهيو          ـقُونالْفَاس مه ينقنَافالْم ِإن مهيفَنَس وا اللَّهنَس مهي
              اللَّـه منَهلَعو مهبسح يا هيهف ينخَاِلد نَّمهج نَار الْكُفَّارو قَاتنَافالْمو ينقنَافالْم اللَّه دعو

    يمقم ذَابع ملَهو               الَـادَأوالًـا ووَأم َأكْثَـرةً وقُـو نْكُمم كَانُوا َأشَد كُملقَب نم ينكَالَّذ 
             تُمخُـضو هِمبِخَلَـاق كُملقَب نم ينالَّذ تَعتَما اسكَم كُمبِخَلَاق تُمتَعتَمفَاس هِموا بِخَلَاقتَعتَمفَاس

 َألَـم   خَاضوا ُأولَِئك حبِطَتْ َأعمالُهم في الدنْيا والْآخرة وُأولَِئك هم الْخَاسرون           كَالَّذي  
ـ                  ابِ مـحَأصو يماهـرمِ ِإبقَـوو ـودثَمو ادعمِ نُوحٍ وقَو هِملقَب نم ينُأ الَّذنَب هِمْأتي نيد

            ـونمظْلي مهكَانُوا َأنْفُـس نلَكو مهمظْلِلي اللَّه ا كَانفَم نَاتيبِالْب ملُهسر مَأتَتْه كَاتْؤتَفالْمو
كَـرِ  والْمْؤمنُون والْمْؤمنَاتُ بعضهم َأوِلياء بعضٍ يْأمرون بِالْمعروف وينْهون عـنِ الْمنْ          



 
 

110

    اللَّـه ِإن اللَّـه مهمحريس ُأولَِئك ولَهسرو اللَّه ونيعطيكَاةَ والز ْؤتُونيلَاةَ والص ونيمقيو
   يمكح زِيزع         نرِي متَج نَّاتج نَاتْؤمالْمو يننْؤمالْم اللَّه دعو     ينخَاِلـد ارا الَْأنْههتتَح

   يمظالْع زالْفَو وه ذَِلك رَأكْب اللَّه نم انورِضنٍ ودع نَّاتي جةً فبطَي ناكسما ويهف  ـاي 
 ظْ علَيهِم ومْأواهم جهـنَّم وبِـْئس الْمـصير      َأيها النَّبِي جاهد الْكُفَّار والْمنَافقين واغْلُ     

يحلفُون بِاللَّه ما قَالُوا ولَقَد قَالُوا كَلمةَ الْكُفْرِ وكَفَروا بعد ِإسلَامهِم وهموا بِما لَم ينَـالُوا                
   وا ِإلَّا َأنا نَقَمما              ولَّـوتَوي ِإنو ما لَهرخَي كوا يتُوبي فَِإن هلفَض نم ولُهسرو اللَّه مَأغْنَاه 

 يعذِّبهم اللَّه عذَابا َأِليما في الدنْيا والْآخرة وما لَهم في الَْأرضِ من وِلي ولَا نَـصيرٍ                 
          يناِلحالص نم لَنَكُونَنو قَندلَنَص هلفَض نآتَانَا م لَِئن اللَّه داهع نم منْهمو ما آتَاهفَلَم 

        ونرِضعم مها ولَّوتَوو لُوا بِهخب هلفَض نم        نَهلْقَومِ يوِإلَى ي ي قُلُوبِهِمفَاقًا فن مهقَبفََأع 
 ونبكْذا كَانُوا يبِمو وهدعا وم ا َأخْلَفُوا اللَّهبِم ماهونَجو مهرس لَمعي اللَّه وا َأنلَمعي َألَم 

 الَّذين يلْمزون الْمطَّوعين من الْمْؤمنين في الصدقَات والَّذين لَا ن اللَّه علَّام الْغُيوبِ  وَأ
 استَغْفر لَهم َأو لَا ِليم يجِدون ِإلَّا جهدهم فَيسخَرون منْهم سخر اللَّه منْهم ولَهم عذَاب َأ

      وا بِاللَّـهكَفَـر مبِـَأنَّه ذَِلـك ملَه اللَّه رغْفي ةً فَلَنرم ينعبس ملَه رتَغْفتَس ِإن ملَه رتَغْفتَس
     الْفَاس مي الْقَودهلَا ي اللَّهو وِلهسرو  ينق        وِل اللَّـهسلَافَ رخ مهدقْعبِم خَلَّفُونالْم فَرِح 

            قُْل نَـار ري الْحوا فرقَالُوا لَا تَنْفو بِيِل اللَّهي سف هِمَأنْفُسو اِلهِمووا بَِأمداهجي وا َأنكَرِهو
  رح َأشَد نَّمهج     ونفْقَهكَانُوا ي ا لَو           ـا كَـانُوابِم اءـزا جيركُوا كَثبلْييلًا وكُوا قَلحضفَلْي

  ونبكْسي        ُِللْخ تَْأذَنُوكفَاس منْهم ِإلَى طَاِئفَة اللَّه كعجر فَِإن       ـيعوا مجتَخْر وجِ فَقُْل لَنر
              ينالْخَاِلف عوا مدفَاقْع ةرَل مَأو ودبِالْقُع يتُمضر ا ِإنَّكُمودع يعلُوا متُقَات لَنا ودَأب   لَـاو

قُم علَى قَبرِه ِإنَّهم كَفَروا بِاللَّه ورسوِله وماتُوا وهم         تُصلِّ علَى َأحد منْهم ماتَ َأبدا ولَا تَ       
  قُونفَاس           َقهتَزا ونْيي الدا فبِه مهذِّبعي َأن اللَّه رِيدا يِإنَّم مهلَادَأوو مالُهوَأم كجِبلَا تُعو 

 وِإذَا ُأنْزِلَتْ سورةٌ َأن آمنُوا بِاللَّه وجاهدوا مع رسوِله استَْأذَنَك           سهم وهم كَافرون    َأنْفُ
 يندالْقَاع عم نَا نَكُنقَالُوا ذَرو منْهِل مُأولُو الطَّو طُبِعو اِلفالْخَو عكُونُوا مي وا بَِأنضر 

      ونفْقَهلَا ي مفَه لَى قُلُوبِهِمع            اِلهِمووا بِـَأمـداهج ـهعنُـوا مآم ينالَّذوُل وسنِ الرلَك 
    اتُ ورالْخَي ملَه ُأولَِئكو هِمَأنْفُسو    ونحفْلالْم مه ُأولَِئك        ـنرِي متَج نَّاتج ملَه اللَّه دَأع 

 يمظالْع زالْفَو ا ذَِلكيهف ينخَاِلد ارا الَْأنْههتتَحالَْأع نم ونذِّرعالْم اءجو  ملَه ْؤذَنابِ ِلير
            َأِليم ذَابع منْهوا مكَفَر ينالَّذ يبصيس ولَهسرو وا اللَّهكَذَب ينالَّذ دقَعو     لَـىع سلَـي 

فقُون حرج ِإذَا نَـصحوا ِللَّـه   الضعفَاء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَا يجِدون ما ينْ       
          يمحر غَفُور اللَّهبِيٍل وس نم يننسحلَى الْما عم وِلهسرو       كا َأتَوِإذَا م ينلَى الَّذلَا عو 
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       تَو هلَيع لُكُمما َأحم قُلْتَ لَا َأجِد ملَهما         ِلتَحوا مجِدنًا َألَّا يزعِ حمالد نم يضتَف منُهيَأعا ولَّو
 قُوننْف92-42: التوبة[﴾ي[  
  .ة واالنتصارغلبالبعد   المنافقينحال :وهو رئيسيمقصد على ويشتمل 
ـ    ﴿ : -تعالى–قال اهللا    ذين صـدقُوا وتَعلَـم   عفَا اللَّه عنْك ِلم َأذنْتَ لَهم حتَّى يتَبين لَك الَّ
  بِينالْكَاذ      هِمَأنْفُسو اِلهِمووا بَِأمداهجي رِ َأنمِ الَْآخوالْيو بِاللَّه نُونْؤمي ينالَّذ نُكتَْأذسلَا ي 

  ]44- 43:التوبة[ ﴾متَّقينواللَّه عليم بِالْ
  :نزول سبب ال

 فعلهمـا    اثنتان: ابن جرير عن عمرو بن ميمون األزدي قال          ما أخرجه  :نقل اإلمام السيوطي  
  :                   فـأنزل هللا   ىإذنه للمنافقين وأخذ الفداء عـن األسـار       : لم يؤمر فيهما بشيء       اهللا    رسول

  .1}عفا اهللا عنك لم أذنت لهم{
  :المعنى اإلجمالي 
فيما أدى إليه اجتهادك من اإلذن لهم بالقعود حين استأذنوك،           ،   يا أيها الرسول   ،   لقد عفا اهللا عنك   

فهال تريثت في اإلذن لهم ، وتوقفت عنه حتى يتبين لك أمـرهم ، وينجلـي وضـعهم فتعـرف           
   .في اعتذارهم،فتعامل بما ينبغي أن يعامل به هؤالءالصادقين منهم والكاذبين 

يؤمن باهللا ورسوله،ألنهم يرون الجهاد قربةً إلـى اهللا ،   الجهاد ، َأحد ال يستأذنك ، في القعود عن   
 اهللا ، ويطلبون    إليه بادروا ممتثلين، واهللا يعلم من هم المتقون الذي يخشون           وإذان ندبهم النبي  

  .2مرضاته ويعدون للجهاد عدته
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآليات

 عن الجهاد في سـبيل   بالقعود ، من رسول اهللا     لما كانت اآليات تتحدث عن أخذ اإلذن      
:  على ذلك مستنداً إلى الظاهر من أعذارهم ، فناسـبت الفاصـلة األولـى             اهللا ،وموافقة النبي    

}      بِينالْكَاذ لَمتَعقُوا ودص ينالَّذ لَك نيتَبتَّى يال يطلب اإلذن في ترك الجه    }ح اد ، فالتقي ابتداء، 
إلسالم ، فمناسبة فاصلة اآلية لمـا قبلهـا أن   ألنهم يتقربون إلى اهللا بالجهاد الذي هو ذروة سنام ا  

  .المستأذنين بالقعود كاذبون واألتقياء ال يستأذنون وهم أهل الصدق
معترضة لفائدة التنبيه على أن اهللا مطّلع على أسرار المؤمنين إذ هم المراد              ":يقول ابن عاشور    

  .3"بالمتّقين

                                                
 .115،ص1 لباب النقول في أسباب النزول ،ج1-

 .1279 -1280ج ،ص 1 أيسر التفاسير،2-

 .295 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج 3-
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واهللا ذو علم بمن خافه، فاتقاه بأداء فرائضه، واجتناب معاصيه، والمـسارعة   " :1يقول الطبـري  
  .2"إلى طاعته في غزو عدوه وجهادهم بماله ونفسه، وغير ذلك من أمره ونهيه

ِإنَّما يستَْأذنُك الَّذين لَا يْؤمنُون بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ وارتَابتْ قُلُوبهم          ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
     ونددتَري بِهِميي رف مفَه   ُوا الْخادَأر لَوو         ماثَهانْبِع اللَّه كَرِه نلَكةً ودع وا لَهدلََأع وجر

      يندالْقَاع عوا مديَل اقْعقو مطَهفَثَب           واـعضلََأوالًـا وِإلَّا خَب وكُمادا زم يكُموا فجخَر لَو
  ]47 - 45:التوبة[﴾فتْنَةَ وفيكُم سماعون لَهم واللَّه عليم بِالظَّاِلمين خلَالَكُم يبغُونَكُم الْ

  :المعنى اللغوي 
 ونددتَري: ونريتَح3ي.   
  أي حبسهم يقال ثبطه عن األمر إذا حبسه عنه  :فثبطهم

  .ني بالنمائم وأشباه ذلك والوضع سرعة السير أسرعوا فيما بينكم يع :أوضعوا خاللكم
  .4أي سامعون لهم مطيعون ويقال سماعون لهم أي يتجسسون األخبار: وفيكم سماعون لهم 

  :المعنى اإلجمالي 
ـ              - ر، وال يعملـون    إنما يطلب اإلذن للتخلف عن الجهاد الذين ال يصدقون باهللا وال باليوم اآلخ

 من اإلسالم وشـرائعه، فهـم فـي     -أيها النبي -صالحا، وشكَّتْ قلوبهم في صحة ما جئت به         
  .شكهم يتحيرون

 إلى الجهاد لتأهبوا له بالزاد والراحلـة، ولكـن   -أيها النبي-ولو أراد المنافقون الخروج معك    -
: ان أمرهم به شرعا، وقيـل لهـم       اهللا كره خروجهم فثَقَُل عليهم الخروج قضاء وقدرا، وإن ك         

  .تخلفوا مع القاعدين من المرضى والضعفاء والنساء والصبيان
 للجهاد لنشروا االضطراب في الـصفوف والـشر         -أيها المؤمنون -لو خرج المنافقون معكم      -

والفساد، وألسرعوا السير بينكم بالنميمة والبغضاء، يبغون فتنتكم بتثبيطكم عـن الجهـاد فـي     

                                                
محمد بن جرير بن يزيد الطبرى ابو جعفر الفقيه المفسر المؤرخ ولد فى آمل طبرستان واسـتوطن بغـداد                   - 1

وتوفى بها امتنع عن القضاء ووالية المظالم له جامع البيان فى تفسير القرآن له اخـتالف الفقهـاء وأخبـار                    
 .105 ،ص 1 هـ، موسوعة األعالم ج310الرسل والملوك ويعرف بتاريخ الطبرى توفي سنة

 -224 جامع البيان في تأويل القرآن ،محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري،                  -2
    هـ310

 .275 ، ص 14مؤسسة الرسالة ،ج 

 .1281 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج3-

 .225 ،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن،ج4-
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واهللا علـيم   .  عيون لهم يسمعون أخباركم، وينقلونها إلـيهم       -أيها المؤمنون -، وفيكم   سبيل اهللا 
  .1بهؤالء المنافقين الظالمين، وسيجازيهم على ذلك

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 فـي سـبيل اهللا      لما كانت اآلية تتحدث عن المنافقين الذين ظلموا أنفسهم ، فلم يجاهدوا           

 للرجوع إلى المدينة ، وقد وصفهم اهللا بأنهم ال يؤمنـون بـاهللا واليـوم           يستأذنون رسول اهللا    
اآلخر وارتابت قلوبهم، وأنهم لو أرادوا الخروج للجهاد ألعدوا له وجهزوا أنفسهم ، ولكن كـره                

 رسوله فأخبره أن عدم خروجهم خير للمسلمين ألنهـم لـو   اهللا خروجهم فثبطهم ، وقد طمأن اهللا   
خرجوا للجهاد ألشاعوا بين المجاهدين الفتنة واإلشاعات المخذلة ، فكان مناسباً أن تخـتم اآليـة         

  . يعلم ما يفعلونه بين المسلمين }َاللَّه عليم بِالظَّاِلمين {بالحديث عن أن 
ال المنافقين الظالمين ليكونـوا  م المسلمين بأن اهللا يعلم حعالتذييل قصد منه إ ":يقول ابن عاشور    

منهم على حذر ، وليتوسموا فيهم ما وسمهم القرآن به ، وليعلموا أن االستماع لهم هـو ضـرب      
  .2"من الظلم
نَا هو مولَانَا وعلَى اللَّه فَلْيتَوكَّـِل        قُْل لَن يصيبنَا ِإلَّا ما كَتَب اللَّه لَ        ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 نُونْؤم51:التوبة[﴾الْم[  
  :المعنى اإلجمالي 

قل يا أيها الرسول لهؤالء الذين يفرحون بما يصيب المسلمين من المصائب ، وتسوؤهم              
 وليس له مانع    لنا سيأتينا ،  قَدره  نحن تحت مشيئة اهللا وقدره ، وما        : النعمة التي تصيب المسلمين   

وال دافع ، ونحن متوكلون على اهللا ، وهو حسبنا ونعم الوكيل، فال نيأس عند الشدة ، وال نبطـر       
  .3عند النعمة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما كانت اآلية تتحدث عن التوكل على اهللا من قبل المؤمنين ، وأنهم يؤمنون بأن كل ما                 

 اللَّـه  وعلَـى  {: صابهم فهو من اهللا ، ألن اهللا هو موالهم ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقولـه             أ

  .}الْمْؤمنُون فَلْيتَوكَِّل
  

قـل  )  أن تكون معطوفة على جملـة        يجوز( وعلى اهللا فليتوكل المؤمنون      ":يقول ابن عاشور    
 أي قل ذلك وال تتوكّلـوا إال علـى اهللا دون       خبراً في معنى األمر ،     -تعالى–فهي من كالم اهللا     (

لن يـصيبنا  ) نصرة هؤالء ، أي اعتمدوا على فضله عليكم ويجوز أن تكون معطوفة على جملة   
                                                

 .287،288،289 ، ص3 التفسير الميسر،ج-1

 .300 ،ص 6 التحرير والتنوير،ج -2

 .1287ج ،ص 1 أيسر التفاسير ،3-
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أي قل ذلك لهم ، وقل لهم إن المؤمنين ال يتوكّلون إال على اهللا ، أي يؤمنون بأنّـه مؤيـدهم ،         ( 
) والفاء الداخلـة علـى      . في الجملة التي بعدها     وليس تأييدهم بإعانتكم ، وتفصيل هذا اإلجمال        

فاء تدّل على محذوف مفرع عليه اقتضاه تقـديم المعمـول ، أي علـى اهللا               ( فليتوكل المؤمنون   
  .1"فليتوكّل المؤمنون

يينِ ونَحن نَتَـربص بِكُـم َأن    قُْل هْل تَربصون بِنَا ِإلَّا ِإحدى الْحسنَ       ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 ونصبتَرم كُمعوا ِإنَّا مصبينَا فَتَردبَِأي َأو هنْدع نذَابٍ مبِع اللَّه كُميبص52:التوبة[﴾ي[  

  :المعنى اإلجمالي 
 }    ونصبال بنـا إ  {  فيه حذف إحدى التاءين من األصل أي تنتظرون أن يقع            }قل هل تَر

 }ونحن نتربص { النصر أو الشهادة    :  تثنية حسنى تأنيث أحسن      }الْحسنَيينِ  {  العاقبتين   }إحدى  
 بأن يؤذن لنـا     }أو بأيدينا   {  بقارعة من السماء     }بكم أن يصيبكم اهللا بعذاب من عنده        { ننتظر  

   .2 عاقبتكم}إنا معكم متربصون {  بنا ذلك }فتربصوا { في قتالكم 
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 في اآليات السابقة ، أن الكفار كانوا يتمنون الموت للـصحابة            - تعالى –بعد أن ذكر اهللا     
الكرام ، وكانوا يتربصون بهم وينتظرون هالكهم ، وقد رد اهللا عليهم بـأن المـؤمنين يتمنـون                  

نى المؤمنون أن يصيبهم اهللا بعذاب من عنـده ، أو           إحدى الحسنيين النصر أو الشهادة ، بينما يتم       
  .}متَربصون معكُم ِإنَّا فَتَربصوا {بأيدي المؤمنين ، فكان مناسباً أن يتحداهم اهللا فيقول للمؤمنين 

فتربصوا مواعيد الشيطان إنا متربصون مواعيد اهللا من إظهار دينه واستئـصال    : "يقول الخازن   
  .3"من خالفه
 ِإنَّما الصدقَاتُ ِللْفُقَراء والْمساكينِ والْعـاملين علَيهـا والْمَؤلَّفَـة           ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ه عليم  قُلُوبهم وفي الرقَابِ والْغَارِمين وفي سبِيِل اللَّه وابنِ السبِيِل فَرِيضةً من اللَّه واللَّ            
 يمك60:التوبة[﴾ح[  

  :المعنى اللغوي واإلجمالي 
 فـي قـسمة       ولمزهم النبي الكريم    ، اعتراض المنافقين الجهلة   -تعالى– لما ذكر اهللا  

وتـولى  أنه هو الذي قسمها ، وبين حكمهـا ،           -تَعالَى–أموال الزكاة الواجبة بين اهللا      (الصدقات
  : ولم يكل قسمتها إلى أحد غيره ، فجزأها لهؤالء المذكورين في اآلية وهم، أمرها بذاته الكريمة 

  . دينار12وهم من لهم مال قليل دون النصاب أي أقل من  –قراء الف

                                                
 .223 ،ص 10 التحرير والتنوير،ج -1

 .249ج ،ص 1لين، تفسير الجال-2

 .286 ، ص 3سير الخازن،ج  تف3-
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وال يفطـن إلـيهم      ،   وهم ال يجدون غنى يغنـيهم      ،   وهم الذين ال شيء لهم     –ين  المساك
  .يسألون الناس شيئاًفيتصدق عليهم ، وال 

، ألن    وهم السعاةُ والْجباةُ بِشَرط َأن الَ يكُونُوا من َأقْرِباء الرسـوِل             -العاملُون علَيها   
  .َأقْرِباء الرسوِل الَ تَجوز علَيهِم الصدقَةُ 

وهم الذين يعطون تألفاً لقلوبهم ، فمنهم من يعطى ليسلم ، ومنهم مـن               – المؤلفة قلوبهم 
  .يعطى ليحسن إسالمه ، ومنهم من يعطى ليجبي الصدقات ممن يليه

أو تعنـي    ( هم العبيد المكاتبون الذين يريدون أداء ما عليهم من فريـضة إلعتـاقهم             – الرقاب
  ) .صرف جزء من أموال الصدقات في إعتاق رقابهم

كم تحمل حمالة، أو ضمن جيناً فلزمه أداؤه فأجحف بماله، أو غرم في أداء               – ونالغارم
  .دينه ، أو في معصية ثم تاب منها، فهؤالء يدفع لهم من أموال الصدقات

أو من أراد الحـج فـي سـبيل اهللا           ،   هم الغزاة المجاهدون في سبيل اهللا      -في سبيل اهللا  
  .فيعطون من مال الصدقات

م المسافرون المجتازون في بلد ليس معهم شيء يـستعينون بـه علـى    ه – أبناء السبيل 
سفرهم ، وال يتيسر لهم إحضار شيء من أموالهم من بلدهم، فيعطون من أموال الـصدقات مـا           

  .1يكفي لنفقتهم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

المساكين والعاملين عليـه والمؤلفـة      بعد تحديد اآلية مصارف الصدقات،بأنها للفقراء و      
 هـو   -تعالى–، وأن على المسلمين أن ينفقوا صدقاتهم على هذه األصناف ، ألن اهللا              ... قلوبهم  

وحده الذي حددها ،فهو العليم بحاجة هذه األصناف ،حكيم في تحديدها، فكان مناسـباً أن تخـتم                 
  .} واللَّه عليم حكيم {: اآلية بقوله
إنمـا الـصدقات للفقـراء    { :  في قولـه  }إنّما { تذييل إما أفاده الحصر ب    " عاشور   يقول ابن 

واهللا عليم حكيم في قصر الصدقات على هؤالء ، أي أنّه صـادر عـن               : إلخ  أي    } والمساكين  
.  الذي أحكم األشياء التي خلقهـا أو شـرعها           كيمِالعليم الذي يعلم ما يناسب في األحكام ، والح        

   .2"راضية ألن االعتراض يكون في آخر الكالم على رأي المحقّقينوالواو اعت
ال يفعـل إال مـا   } حكـيم  { بأحوال الناس ومراتب اسـتحقاقهم  } واهللا عليم { " :يقول األلوسي 

  .3" جملتها سوق الحقوق إلى مستحقيهاتقتضيه الحكمة من األمور الحسنة التي من

                                                
 .1296 ،ص 1 أيسر التفاسير،ج1-

 .318 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج 2-
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ومنْهم الَّذين يْؤذُون النَّبِي ويقُولُون هو ُأذُن قُْل ُأذُن خَيرٍ لَكُم يْؤمن          ﴿ :-تعالى–قال اهللا   
 اللَّه لَهم عـذَاب     بِاللَّه ويْؤمن ِللْمْؤمنين ورحمةٌ ِللَّذين آمنُوا منْكُم والَّذين يْؤذُون رسولَ         

61:التوبة [﴾ َأِليم[  
  :المعنى اإلجمالي 

إنه يستمع لكل مـا يقـال لـه         :  بالكالم، ويقولون  ومن المنافقين قوم يؤذون رسول اهللا       
ق المؤمنين  إن محمدا هو أذن تستمع لكل خير، يؤمن باهللا ويصد         : -أيها النبي -فيصدقه، قل لهم    

 بأي نوع   والذين يؤذون رسول اهللا محمدا      . فيما يخبرونه، وهو رحمة لمن اتبعه واهتدى بهداه       
  .1من أنواع اإليذاء، لهم عذاب مؤلم موجع

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 أن هـذه    -تعـالى –بقصد الذم بين اهللا      بقولهم هو أذن     ء النبي لما تحدثت اآلية عن إيذا    

الـذي هـو رحمـة      ألنه يتأدب مع الجميع ورحمة للعالمين فبإيذاء النبـي           صفة مدح للنبي  
  .لوعيد من اهللا بالعذاب األليم في اآلخرة فناسبت الفاصلة القرآنية لهم عذاب أليماستحقوا ا

لما بين كونه سبباً للخير والرحمة بين أن كل من آذاه استوجب العذاب األليم               : "يقول الرازي   
ألنه إذا كان يسعى في إيصال الخير والرحمة إليهم مع كونهم في غاية الخبث والخزي ثم إنهـم                  

لك يقابلون إحسانه باإلساءة وخيراته بالشرور فال شك أنهم يستحقون العذاب الشديد من اهللا              بعد ذ 
  .2"-تعالى–

 َألَم يعلَموا َأنَّه من يحادد اللَّه ورسولَه فََأن لَه نَار جهنَّم خَاِلدا فيها ﴿ : -تعالى–قال اهللا 
  ]63:التوبة [﴾ك الْخزي الْعظيم ذَِل

  :المعنى اللغوي 
أي يحارب ويعادي وقيل اشتقاقه في اللغة من الحـد أي الجانـب كقولـك        : يحادد اهللا ورسوله    

  .3يجانب اهللا ورسوله أي يكون في حد واهللا ورسوله في حد المعنى اإلجمالي
  :اإلجمالي المعنى 

أال يعلم هؤالء المنافقون أن من شاق اهللا ورسوله بتعدي حدود ما أنزل اهللا ، وحـارب                 
، لمز رسول اهللا في أعماله وأخالقه ، فإنه سيصلى نار جهنم ، ويبقـى خالـداً                 ، و اهللا ورسوله   

  .4وهذا هو الذل العظيم، والشقاء الكبير
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  :ة لموضوع اآليةمناسبة الفاصل
لما كانت اآلية تتحدث عن المنافقين الذين يحاربون اهللا ورسوله ، ويخـالفوا الـشرع ،                

جاءت هذه الفاصلة لتبرز المعنى بأن هذا العـذاب إنمـا            وأن مصيرهم نار جهنم خالدين فيها ،      
  .}  الْعظيم زيالخ{: هو

 فأن لـه    ،هللا ورسوله ويعاند اهللا ورسوله      معنى يحادد اهللا ورسوله أي يحارب ا       : "يقول الخازن   
      ذلـك الخـزي العظـيم      ) يعني على الدوام    ( خالداً فيها   ) أي فحق أن له نار جهنم       ( نار جهنم   

  .1"يعني ذلك الخلود في نار جهنم هو الفضيحة العظيمة
 تُنَزَل علَيهِم سورةٌ تُنَبُئهم بِما في قُلُوبِهِم قُـِل           يحذَر الْمنَافقُون َأن   ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 ونذَرا تَحم خْرِجم اللَّه زُِئوا ِإنتَه64:التوبة [﴾اس[  
  :المعنى اإلجمالي 

يخاف المنافقون أن تنزل في شأنهم سورة تخبرهم بما يضمرونه في قلوبهم من الكفـر،               
مروا على ما أنتم عليه من االستهزاء والسخرية، إن اهللا مخرج حقيقـة        است: -أيها النبي -قل لهم   

   .2ما تحذرون
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما كانت تتحدث عن حذر المنافقين من أن تنزل عليهم سورة ، أو آية تفضحهم ،وتنبئهم                
 اللَّـه  ِإن{ :  ، كان مناسباً أن تختم اآلية بقولـه          بما في قلوبهم  وكانوا يستهزئون من المؤمنين       

خْرِجا مم ونذَرتَح{.  
 يظهر إلى الوجود ما كان المنافقون يسترونه        -سبحانه وتعالى -والمعنى أن اهللا     " :يقول الخازن 

  .3"ويخفونه عن المؤمنين 
  .4"وله ما يفضحكم به، ويبين له أمركمإن اهللا سينزل على رس" :يقول ابن كثير

  

 الْمنَافقُون والْمنَافقَاتُ بعضهم من بعضٍ يْأمرون بِالْمنْكَرِ وينْهون         ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
       مهيفَنَـس وا اللَّهنَس مهيدَأي ونقْبِضيو وفرعنِ الْمع         ـقُونالْفَاس ـمه ينقنَـافالْم ِإن ﴾ 

  ]  67:التوبة[
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  :المعنى اللغوي 
  .1 فتركهم اهللا تركوا أي : فنسيهم اهللا نسوا

  :المعنى اإلجمالي 
بـالكفر  المنافقون والمنافقات صنف واحد في إعالنهم اإليمان واستبطانهم الكفر، يأمرون  

باهللا ومعصية رسوله وينهون عن اإليمان والطاعة، ويمسكون أيديهم عن النفقة فـي سـبيل اهللا،        
إن المنافقين هم الخارجون عـن     . نسوا اهللا فال يذكرونه، فنسيهم من رحمته، فلم يوفقهم إلى خير          

  .2اإليمان باهللا ورسوله
  :يةمناسبة الفاصلة لموضوع اآل

 هونوين ، بالمنكر ،ويأمرون بعضاً همبعض ييوال الذين المنافقين عن تتحدث اآلية كانت لما

 من وهو ، وأحكامه اهللا شرع تطبيق عن وغفلوا ، اهللا سبيل في أموالهم ينفقون وال ، المعروف عن

 هـم  نَـافقين الْم ِإن{ : بقولـه  اآليـة  تخـتم  أن مناسباً كان ، الشرع عن الخارجين الفاسقين عمل

قُونالْفَاس{.  
 الجـامع  كالبيـان  ألنّها فصلت فلذلك قبلها للتي فذلك ،الفاسقون هم المنافقين إن"يقول ابن عاشور    

 فـي  النهاية بلغوا لما ألنّهم للمبالغة ادعائي قصر ، الفاسقون هم المنافقين إن، في القصر وصيغة.

  . بفاسق ليس كمن غيرهم جعل الفسوق
 .الحكم لهذا الذهن في تقريرهم ادةلزي ، المنافقين إن : قوله في اإلضمار مقام في هارواإلظ

  . 3"كالمثل تكون حتّى مستقلّة الجملة ولتكون
 هـي  فيها خَاِلدين جهنَّم نَار والْكُفَّار والْمنَافقَات الْمنَافقين اللَّه وعد﴿ : -تعالى–قال اهللا   

مهبسح منَهلَعو اللَّه ملَهو ذَابع يمق68:التوبة[ ﴾ م[   
  :المعنى اإلجمالي 

وعد اهللا المنافقين والمنافقات والكفار بأن مصيرهم إلى نار جهنم خالدين فيها أبدا، هـي               
  .4.هم عذاب دائمعقابا على كفرهم باهللا، وطردهم اهللا من رحمته، ول؛ كافيتهم
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 أنه قد وعد المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها ،           -تعالى–بعد أن بين اهللا     

واستحقوا لعنة اهللا على كفرهم وفسوقهم ، بينت اآلية أنهم يستحقون العذاب األليم المؤبد ، فكـان     
  .} ولَهم عذَاب مقيم{  :ناسباً أن تختم اآلية بقوله م

 )خالدين فيها هي حسبهم     ( : إن كان المراد به عذاب جهنّم فهو تأكيد لقوله          "يقول ابن عاشور    
 وإن كـان    )هي حسبهم (: لدفع احتمال إطالق الخلود على طول المدة ، وتأكيد للكناية في قوله             

عذاب الخزي والمذلّة بين الناس هون أنّه عذاب في الدنيا والمراد به عذاباً آخر تعي .  
وفي هذه اآلية زيادة تقرير الستحقاق المنافقين العذاب ، وأنّهم الطائفة التـي تعـذب إذا                

  .1" عنها هم الذين يؤمنون منهم أن الطائفة المعفىبقُوا على نفاقهم ، فتعين
 ِإبـراهيم  وقَومِ وثَمود وعاد نُوحٍ قَومِ قَبلهِم من الَّذين نَبُأ يْأتهِم َألَم ﴿ : -تعالى–  قال اهللا 

 همَأنْفُس كَانُوا ولَكن ِليظْلمهم اللَّه كَان فَما بِالْبينَات رسلُهم َأتَتْهم والْمْؤتَفكَات مدين وَأصحابِ

ونمظْل70:التوبة[ ﴾ ي[  
  :المعنى اإلجمالي 

ألم يأت هؤالء المنافقين خبر الذين مضوا من قوم نوح وقبيلة عاد وقبيلة ثمـود وقـوم                 
وقوم لوط عندما جاءهم المرسلون بالوحي وبآيات اهللا فكذَّبوهم؟ فـأنزل    ) مدين(إبراهيم وأصحاب 

 لسوء عملهم، فما كان اهللا لـيظلمهم، ولكـن كـانوا هـم              انتقاما منهم ؛ اهللا بهؤالء جميعا عذابه   
  .2الظالمين ألنفسهم بالتكذيب والمخالفة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 مصيراألقوام الذين أقام اهللا عليهم الحجة بإرسال الرسل إليهم فكذبوهم           -تعالى–بعد أن بين اهللا     

: وبقوا على شركهم وهو أشنع أنواع الظلم ، ناسبت الفاصلة قولـه تعـالى             ،وبالغوا في تكذيبهم    
}نلَككَانُوا و مهَأنْفُس ونمظْلي{.  

والمعنـى أن العـذاب      }فَما كَان اللَّه ِليظْلمهم ولَاكن كَانُواْ َأنفُسهم يظْلمون       { : "يقول الرازي   
اً من اهللا ألنهم استحقوه بسبب أفعالهم القبيحة ومبـالغتهم فـي            الذي أوصله اهللا إليهم ما كان ظلم      

  .3"تكذيب أنبيائهم بل كانوا ظلموا أنفسهم
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 بِـالْمعروف  يـْأمرون  بعضٍ َأوِلياء بعضهم والْمْؤمنَاتُ والْمْؤمنُون ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

نونْهيو نْكَرِ نِعالْم ونيمقيلَاةَ والص ْؤتُونيكَاةَ والز  ـونيعطيو  اللَّـه  ـولَهسرو  ُأولَِئـك 

مهمحريس اللَّه ِإن اللَّه زِيزع يمك71:التوبة[ ﴾ ح[  
  :المعنى اإلجمالي 

يمـان  والمؤمنون والمؤمنات باهللا ورسوله بعضهم أنصار بعض، يـأمرون النـاس باإل           
والعمل الصالح، وينهونهم عن الكفر والمعاصي، ويؤدون الصالة، ويعطون الزكـاة، ويطيعـون    

إن . اهللا ورسوله، وينتهون عما نُهوا عنه، أولئك سيرحمهم اهللا فينقذهم من عذابه ويدخلهم جنتـه              
  .1اهللا عزيز في ملكه، حكيم في تشريعاته وأحكامه

  :ة الفاصلة لموضوع اآليةمناسب
 -عز وجـل  – صفات المنافقين في اآليات السابقة ، ذكر المولى          -تعالى–بعد أن ذكر اهللا     

صفات المؤمنين بأنهم يوالي بعضهم بعضاً ، ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ، ويقيمون              
، ألن اهللا هـو     الصالة ، ويؤتون الزكاة ، ويطيعون اهللا ورسوله ، وهم يـستحقون رحمـة اهللا                

ِإن اللَّـه  { :كان مناسباً أن تختم اآليـة بقولـه  العزيز القوي الغالب في خلقه الحكيم في حكمه ، ف 
 يمكح زِيزع{.  

  أنّـه  :  أي   }سـيرحمهم اهللا    {  تعليل لجملة    }إن اهللا عزيز حكيم     { : جملة   " :يقول ابن عاشور  
  .2"يضع الجزاء لمستحقّه لعزته ينفع أولياءه وأنّه لحكمته -تعالى–

 فـي  }حكيم  { عزيز، من أطاعه أعزه، فإن العزة هللا ولرسوله وللمؤمنين،          : أي ":يقول ابن كثير  
 فإن له الحكمة في جميع ما       قسمته هذه الصفات لهؤالء، وتخصيصه المنافقين بصفاتهم المتقدمة،       

  .3"-تبارك وتعالى-يفعله 
 خَاِلدين الَْأنْهار تَحتها من تَجرِي جنَّات والْمْؤمنَات الْمْؤمنين اللَّه وعد﴿ : -تعالى–قال اهللا 

 الْفَـوز  هـو  ِلـك ذَ َأكْبـر  اللَّـه  مـن  ورِضـوان  عـدنٍ  جنَّـات  في طَيبةً ومساكن فيها

يمظ72:التوبة[﴾الْع[   
  :المعنى اللغوي 
  .4والعدن اإلقامة يقال عدن بالمكان إذا أقام به  :في جنات عدن
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  :المعنى اإلجمالي 
وعد اهللا المؤمنين والمؤمنات باهللا ورسوله جنات تجري من تحتها األنهار ماكثين فيهـا              

ول عنهم نعيمها، ومساكن حسنة البناء طيبة القرار في جنات إقامة، ورضوان من اهللا              أبدا، ال يز  
  .1 ذلك الوعد بثواب اآلخرة هو الفالح العظيم،أكبر وأعظم مما هم فيه من النعيم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

نات جنات تجري من تحتهـا األنهـار ،         بينت اآلية السابقة أن اهللا وعد المؤمنين والمؤم       
 ، وهذا أكبـر فـوز   -تعالى–يعيشون فيها نعيماً أبدياً ، حيث المساكن الطيبة والرضوان من اهللا    

  .}ٌ الْعظيم الْفَوز هو ذَِلك { :للمؤمنين ، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله 
  

 نّات والمساكن وصفاتهما والرضوان   الج إشارة إلى جميع ما ذكر من        )ذلك( " :يقول ابن عاشور  
   .2 قصر حقيقي باعتبار وصف الفوز بعظيم،}ٌ الفوز العظيم{ هو ،والقصر في  ،اإللهي

 ِإسـلَامهِم  بعـد  وكَفَروا الْكُفْرِ كَلمةَ قَالُوا ولَقَد قَالُوا ما بِاللَّه يحلفُون﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 خَيـرا  يك يتُوبوا فَِإن فَضله من ورسولُه اللَّه َأغْنَاهم َأن ِإلَّا نَقَموا وما ينَالُوا لَم بِما وهموا

ملَه ِإنا ولَّوتَوي مهذِّبعي ا اللَّهذَابا عي َأِليما فنْيالد ةرالَْآخا ومو مي لَهضِ فالَْأر نم ِليلَا وو 

    ] 74ٍ:التوبة[ ﴾ نَصير
   :النزول سبب

 سمع زيد بن أرقم رجـالً     : ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك قال        ما أخرجه  :نقل اإلمام السيوطي  
حمير فرفع ذلـك إلـى   إن كان هذا صدقا لنحن شر من ال      : يخطب   من المنافقين يقول والنبي     

  .3}يحلفون باهللا ما قالوا {  :فجحد القائل فأنزل اهللا النبي 
  :المعنى اللغوي 

  .4كرهوا غاية الكراهة  :نقموا
  :لي المعنى اإلجما

؛ يحلف المنافقون باهللا أنهم ما قالوا شيًئا يسيء إلى الرسول وإلى المسلمين، إنهم لكـاذبون              
، فلـم   فلقد قالوا كلمة الكفر وارتدوا بها عن اإلسالم وحاولوا اإلضرار برسـول اهللا محمـد                

 تفـضل  -تعـالى -يعيبونه، وينتقدونـه، إال أن اهللا  يمكنهم اهللا من ذلك، وما وجد المنافقون شيًئا      
من الخير والبركة، فإن يرجع هؤالء الكفار إلـى اإليمـان            عليهم، فأغناهم بما فتح على نبيه       
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والتوبة فهو خير لهم، وإن يعرضوا، أو يستمروا على حالهم، يعذبهم اهللا العذاب الموجـع فـي                 
يا على أيدي المؤمنين، وفي اآلخرة بنار جهنم، وليس لهم منقذ ينقذهم وال ناصر يدفع عـنهم                الدن

  .1سوء العذاب
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 بهـا ،    بعد أن قال المنافقون كلمة الكفر التي وردت على لسانهم ، وعلم الرسـول               
جاءوا يحلفون باهللا منكرين أنهم قالوها ، وتأتي اآلية لتؤكد أنهم قالوها فعالً ، وهم بذلك كفـروا                  
بعد إسالمهم ، ثم خيرهم اهللا أنهم إن يتوبوا فهو خير لهم ، وإن أعرضوا فـسيعذبهم اهللا عـذاباً                    

ينقطعون مـن كـل حبـال       أليماً في الدنيا على أيدي المؤمنين   وفي اآلخرة في نار جهنم ، وس              
 وما{: الناس في الحماية والنصرة على وجه هذه األرض   لذلك كان مناسباً أن تختم اآلية بقوله                

مي لَهضِ فالَْأر نم ِليلَا وير ونَص ٌ{.  
فإن يتوبوا من كفرهم ونفاقهم يـك ذلـك      : يعني  ( فإن يتوبوا يك خيراً لهم      ...  : "يقول الخازن   

يعني وإن يعرضوا عن اإليمان والتوبـة ويـصروا      ( وإن يتولوا   ) م في العاجل واآلجل     خيراً له 
أي ( واآلخـرة   ) يعني بالخزي واإلذالل    ( يعذبهم اهللا عذاباً أليماً في الدنيا       ) على النفاق والكفر    

يعني ولـيس لهـم أحـد       ( وما لهم في األرض من ولي وال نصير         ) ويعذبهم في اآلخرة بالنار     
  .2 من عذاب اهللا أو ينصرهم في الدنيا واآلخرةيمنعهم

 علَّـام  اللَّـه  نوَأ ونَجـواهم  سـرهم  يعلَـم  اللَّـه  َأن يعلَمـوا  َألَم ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ]78:التوبة[﴾الْغُيوبِ
  :المعنى اإلجمالي 
لم السر والنجوى ، وأنه أعلم بضمائر هؤالء المنـافقين           الناس َأنه يع   -تعالى– يخبر اهللا 

الذين يسرون غير ما يعلنون ، وإن أظهروا للناس أنهم إن حصل مال تصدقوا وشكروا عليـه،                 
فكيف يكذبون على اهللا بمـا يعاهدونـه    ، عالم الغيوب  -تعالى–فاهللا أعلم بهم من أنفسهم ، ألنه        

  .3عليه
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما ذكرت اآلية أن اهللا يعلم سر المنافقين ونجواهم بالكالم في السر ، كـان مناسـباً أن                  
  .}ٌ الْغُيوبِ علَّام {تختم اآلية ببيان أن اهللا من صفاته أنه 
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–المراد أنـه  و. م مبالغة في العالم ، والغيب ما كان غائباً عن الخلق    العالّ: "يقول اإلمام الرازي  
فوجب أن يحصل له العلم بجميع المعلومات ، فيجـب  .  ذاته تقتضي العلم بجميع األشياء     -تعالى

  .1"كونه عالماً بما في الضمائر والسرائر ، فكيف يمكن اإلخفاء منه
 يجِدون لَا والَّذين الصدقَات في مْؤمنينالْ من الْمطَّوعين يلْمزون الَّذين﴿ : -تعالى–قال اهللا 

    ]79:التوبة[ ﴾ َأِليم عذَاب ولَهم منْهم اللَّه سخر منْهم فَيسخَرون جهدهم ِإلَّا
  :سبب النزول 

لما نزلـت آيـة الـصدقة كنـا     : الشيخان عن أبي مسعود قال  ما أخرجه    :نقل اإلمام السيوطي  
راء وجاء رجل فتصدق بـصاع      م: حامل على ظهورنا فجاء رجل فتصدق بشيء كثير فقالوا          نت

اآلية وورد نحو هذا مـن  } وعين الذين يلمزون المطّ { إن اهللا لغني عن صدقة هذا فنزل        : فقالوا  
حديث أبي هريرة وأبي عقيل وأبي سعيد الخدري و ابن عباس وعميرة بنت سـهيل بـن رافـع       

  .2 مردويهأخرجها كلها ابن
  :المعنى اللغوي 

   .المتطوعين :المطوعين
  .3وسعهم وطاقتهم والجهد المشقة والمبالغة :جهدهم

  :المعنى اإلجمالي 
 األغنياء بالمـال الكثيـر      فإذا تصدق ؛ ومع بخل المنافقين ال يسلَم المتصدقون من أذاهم       

عابوهم واتهموهم بالرياء، وإذا تصدق الفقراء بما في طاقتهم استهزؤوا بهـم، وقـالوا سـخرية             
  .4ماذا تجدي صدقتهم هذه؟ سخر اهللا من هؤالء المنافقين، ولهم عذاب مؤلم موجع: منهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ية تتحدث عن المنافقين الذين كانوا يسخرون من المؤمنين الذين يتـصدقون           لما كانت اآل  

بما تجود به أنفسهم ، سواء قليالً كان أو كثيرا ، فالسخرية كانت ديدنهم ، فكان مناسباً أن تخـتم                 
  .} ولهم عذاب أليم {ببيان أن اهللا يسخر منهم اآلية 

 جازاهم على سـخريتهم ثـم       -سبحانه وتعالى - يعني أنه    ،سخر اهللا منهم    ...  : "يقول الخازن   
  .5يعني في اآلخرة)  ولهم عذاب أليم  : (-تعالى–وصف ذلك وهو قوله 
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 يغْفر فَلَن مرةً سبعين لَهم تَستَغْفر ِإن لَهم تَستَغْفر لَا َأو لَهم استَغْفر ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

اللَّه ملَه ذَِلك موا بَِأنَّهكَفَر بِاللَّه وِلهسرو اللَّهي لَا ودهي مالْقَو ينق80:التوبة[ ﴾ الْفَاس[  
  :سبب النزول 

لما توفي عبد اهللا بن أبي جاء ابنـه  :  الشيخان عن ابن عمر قال اهروما  :نقل اإلمام الـسيوطي  
فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يـصلي عليـه فقـام     إلى رسول اهللا  

يا رسول اهللا أتصلي وقد نهـاك ربـك أن   : ذ بثوبه وقال   خليصلي عليه فقام عمر بن الخطاب فأ      
 تستغفر  استغفر لهم أو ال تستغفر لهم إن      { : إنما خيرني اهللا فقال     : تصلي على المنافقين ؟ قال      

وال تـصل  { إنه منافق فصلي عليه فـأنزل اهللا   : و سأزيده على السبعين فقال       } لهم سبعين مرة  
فترك الصالة عليهم وورد ذلك من حـديث عمـر           } على أحد منهم مات أبدا وال تقم على قبره        

  .1رضوان اهللا عليهم س وجابر وغيرهم نوأ
  :ى اإلجمالي المعن

 للمنافقين أو ال تستغفر لهم، فلن يغفـر اهللا لهـم، مهمـا كثـر                -أيها الرسول -استغفر  
 ال يوفـق للهـدى      -سـبحانه وتعـالى   -واهللا  . ألنهم كفروا باهللا ورسوله   ؛ استغفارك لهم وتكرر  
  .2الخارجين عن طاعته

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ينت اآلية الكريمة أمر االستغفار وعدمه ال ينفع مع قوم طبع على قلوبهم فأصموا             بعدما ب 

      :أذانهم عن سماع الحق واالعتراف به متمردين على حدود اهللا ، فناسـبت الفاصـلة القرآنيـة                 
} اللَّهي لَا ودهي مالْقَو ينقالْفَاس ٌ{.  

 إلى اإليمان ألجل فسقهم ، أي بعدهم عـن          ىر لهم الهد  ن اهللا ال يقَد   إ:"يقول الطاهر ابن عاشور     
التأمل في أدلّة النبوءة ، وعن اإلنصاف في االعتراف بالحق فمن كان ذلك ديدنه طُبع على قلبه                 

  .3" ال يخلق الهدى في قلوبهم}ال يهدي { فال يقبل الهدى فمعنى 
  

الفسق في كل شيء عبارة عن التمرد والتجاوز عـن حـدوده ، والمـراد               فإن  :"يقول األلوسي   
بالهداية الداللة الموصلة ال الداللة على ما يوصل ألنها واقعة لكن لم يقبلوها لسوء اختيـارهم ،                 
والجملة تذييل مؤكد لما قبله من الحكم فإن مغفرة الكفار باالقالع عن الكفر واإلقبال إلى الحـق                 

فـي االسـتغفار      مطبوع عليه بمعزل من ذلك ، وفيه تنبيه على عذر النبي     والمنهمك فيه ال  
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لهم وهو عدم يأسه من إيمانهم حيث لم يعلم إذ ذاك أنهم مطبوعون على الغـي ال ينجـع فـيهم             
  .1"العالج وال يفيدهم اإلرشاد

  

الخروج عن طاعة اهللا وطاعـة    فق لإليمان به وبرسوله من اختار الكفر و       ال يو  " :ن  يقول الخاز 
  .2"رسوله

 يجاهـدوا  َأن وكَرِهـوا  اللَّه رسوِل خلَافَ بِمقْعدهم الْمخَلَّفُون فَرِح ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

اِلهِموبَِأم هِمَأنْفُسي وبِيِل فس قَالُوا اللَّهوا لَا وري تَنْفف رقُْل الْح نَار نَّمهج ا َأشَدرح كَـانُوا  لَو 

ونفْقَه81:التوبة[ ﴾ ي[  
  :المعنى اإلجمالي 

 لرسـول اهللا  مخـالفين ) المدينة( بقعودهم فيفرح المخلفون الذين تخلفوا عن رسول اهللا  
            ال تنفروا في   : ، وكرهوا أن يجاهدوا معه بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهللا، وقال بعضهم لبعض

نار جهنم أشد حرا، لـو  : -أيها الرسول -قل لهم   . في وقت شدة الحر   ) تبوك(الحر، وكانت غزوة  
  .3كانوا يعلمون ذلك

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 وكرهوا الجهاد بـأي نـوع مـن         بينت اآلية فرح الجهالء الذي تخلفوا عن رسول اهللا          

 قُـلْ {: أنواعه بل وثبطوا من الهمم بدعوتهم ال تنفروا في الحر ، جاءت الفاصلة القرآنية بقولـه         

نَار هجنَّم ا َأشَدرح كَانُوا لَو ونفْقَهأي لو كان لديهم علم بما ينتظرهم آلثروا حر الـدنيا              }ي ، 
  .على جر جهنم والعياذ باهللا

 أي لو كان لهم فهم يعلمون به صدق الرسول وقـدرة            يفقهون،  لوكان المنافقون  : "يقول البقاعي 
رون من الحر إلى أشد حراً منه ، ألن مـن فـر   مرسله على ما توعد به لعلموا ذلك فما كانوا يف   

  .4"منحر ساعة إلى حر األبد كان أجهل الجهال
 وُأولَِئـك  وَأنْفُسهِم بَِأمواِلهِم جاهدوا معه َآمنُوا والَّذين الرسوُل لَكنِ ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ماتُ لَهرُأولَِئ الْخَيوك مه ونحفْل88:التوبة [﴾ الْم[  
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  :المعنى اإلجمالي 
 والمؤمنـون معـه   إن تخلَّف هؤالء المنافقون عن الغزو، فقد جاهد رسول اهللا          

بأموالهم وأنفسهم، وأولئك لهم النصر والغنيمة في الدنيا، والجنة والكرامة فـي اآلخـرة،        
   .1 هم الفائزونوأولئك

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 صفات المنافقين ومواقفهم المسيئة مـن غـزوة         -عز وجل –بعد أن ذكر المولى     

والمؤمنين الذين آمنوا وجاهـدوا بـأموالهم        األحزاب ، ثم ذكر بعدها موقف الرسول        
نفسهم ، فكان لهم النصر والخير من الغنائم والتمتع بالنصر ، فكـانوا مـن الفـائزين                 وأ

  .} الْمفْلحون هم وُأولَِئك{  : اآلية بقوله المفلحين ، لذلك كان مناسباً أن تختم
 رؤساء المنافقين القادرين علـى الجهـاد        تحدثت اآليات السابقة عن    "...:يقول الزحيلي   
، ورضوا ألنفسهم المذلـة والمهانـة       تخلفوا عن الجهاد مع النبي        الذين بالمال والنفس 

وقد أدى ذلك إلى الطبع على قلوبهم ، فأصبحوا . بالقعود مع العاجزين عن الخروج للجهاد
ـ      ،ثم تحدثت اآلية التي تليها عن     ال يميزون بين الخير والشر       آلهم ،   حـال المـؤمنين وم

فحالهم أنهم بذلوا المال والنفس في طلب رضوان اهللا والتقرب إليه ، ومـآلهم تحـصيل                
وذِلك الْفَـوز   . الخيرات أي منافع الدارين ، والفوز بالجنة والتخلص من العقاب والعذاب          

  .2"الْعظيم الذي ال فوز غيره ، وهو المرتبة الرفيعة والدرجة العالية
 الْفَـوز  ذَِلك فيها خَاِلدين الَْأنْهار تَحتها من تَجرِي جنَّات لَهم اللَّه َأعد ﴿ :-تعالى–قال اهللا  

يمظ89:التوبة [﴾ الْع[  
  :المعنى اإلجمالي 

المجاهدين بأموالهم وأنفسهم ،جزاء لهم علـى        ؤالء المؤمنين المخلصين  له -تعالى– لقد أعد اهللا  
إيمانهم وإخالصهم في طاعة اهللا ورسوله، جنات تجري األنهار في جنباتها ، وهذا هـو الفـوز                 

  .3العظيم
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
هم المفلحون ، بينت اآلية أن اهللا أعد لهم جنـات           بعد أن بينت اآلية السابقة أن المؤمنين        

تجري من تحتها األنهار خالدين فيها ، وهذا األجر والجزاء يعد فوزاً عظيماً ، كان مناسـباً أن                   
  .} الْعظيم الْفَوز ذَِلك{  :تختم اآلية بقوله 
} ذلـك   { :ة بقولـه  جري األنهار من تحتها وبيان الخلود والفوز واإلشار   "... :يقول الشوكاني   
 والفالح وإعداد الجنات الموصوفة بتلك الصفة ووصف الفـوز بكونـه            الخيراتإلى ما تقدم من     
  .1 " الكاملوزأنه الف عظيما يدل على

ا يجِدون ما  لَيس علَى الضعفَاء ولَا علَى الْمرضى ولَا علَى الَّذين لَ  ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
ـ         س ـنم يننـسحلَى الْما عم وِلهسرو وا ِللَّهحِإذَا نَص جرح قُوننْفي   غَفُـور اللَّـهبِيٍل و

يمح91:التوبة[﴾ر[  
  :المعنى اإلجمالي 
 ،  ا عن الجهـاد   ه في هذه اآلية اَألعذار التي ال حرج على من قعد مع           -تعالى– يذكر اهللا 

ـ ما ما هو مالزم لبنية اإلنسان وي  فذكر منه  دية ، سنعه من مباشرة القتال ، كالضعف في البنية الج
ومنها ما هو عارض، كالمرض الذي يمنعه من الخروج في سبيل اهللا ، َأو كالفقر الذي ال يمكنه                  

  .ة الجهادواإلنفاق على النفس والعيال خالل مد ، واقتناء السالح والعدة ، من التجهزِ ِللحرب
هؤالء ال حرج عليهم إذا قعدوا ونصحوا هللا ، وللرسول وللمؤمنين في             َأن : -تعالى– ويذكر اهللا 

حال قعودهم، ولم يرجفوا بالناس ، ولم يبثوا الشائعات المثبطة للهمم ، فإذا التزموا بذلك كـانوا                 
  .2من المحسنين ، واهللا رحيم بمن يقعد وهو صاحب عذر مشروع

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
      لقد ذكرت اآلية أصحاب األعذار الذين قعدوا عن الجهاد فناسـبت الفاصـلة القرآنيـة               

}  يمحر غَفُور اللَّهأي من رحمته أعطاهم عذر القعود فلم يكلفهم بما ال يطيقون }و  .  
–أنـه  : يعنـي  } رحيم {  بعذر ظاهر أباحه الشرع      يعني لمن تخلف عن الجهاد     ":يقول الخازن 

   .3" رحيم بجميع عباده-تعالى
أي شديد المغفرة ومن مغفرته أن لم يؤاخذ أهل األعذار بالقعود عن             ":يقول الطاهر ابن عاشور   

  .4"عليهمشديد الرحمة بالناس ومن رحمته أن لم يكلّف أهل األعذار ما يشق . الجهاد 

                                                
 .567 ، ص 2 فتح القدير ،ج 1-

 .1325 ،ص 1لقدير ،جفتح ا:  انظر-2

 .326 ، ص 3 تفسير الخازن،ج3-

 .361 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج -4
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  96-93المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : السادسالمقطع 
ِإنَّما السبِيُل علَى الَّذين يستَْأذنُونَك وهم َأغْنياء ﴿ :آيات المقطع السادس من سورة التوبة

 يعتَذرون ِإلَيكُم بع اللَّه علَى قُلُوبِهِم فَهم لَا يعلَمون رضوا بَِأن يكُونُوا مع الْخَواِلف وطَ
م ِإذَا رجعتُم ِإلَيهِم قُْل لَا تَعتَذروا لَن نُْؤمن لَكُم قَد نَبَأنَا اللَّه من َأخْبارِكُم وسيرى اللَّه عملَكُ

 لُونمتَع ا كُنْتُمبِم ُئكُمنَبفَي ةادالشَّهبِ واِلمِ الْغَيِإلَى ع وندتُر ثُم ولُهسرو بِاللَّه فُونلحيس 
نْهوا عرِضفََأع منْهوا عرِضِلتُع هِمِإلَي تُمِإذَا انْقَلَب ا لَكُمبِم اءزج نَّمهج ماهْأومو سرِج مِإنَّه م

   ونبكْسكَانُوا ي     ضرلَا ي اللَّه فَِإن منْها عوضتَر فَِإن منْها عوضِلتَر لَكُم فُونلحـنِ   يى ع
ينقمِ الْفَاس96-93: التوبة[ ﴾ الْقَو[  

  :وهو رئيسمقصد على ويشتمل 
  الحديث عن بعض حيل المنافقين

 مع يكُونُوا بَِأن رضوا َأغْنياء وهم يستَْأذنُونَك الَّذين علَى السبِيُل ِإنَّما ﴿ : -تعالى–قال اهللا 
اِلفالْخَو عطَبو لَى اللَّهع قُلُوبِهِم ملَا فَه ونلَمع93:بةالتو [﴾ ي[  

  :المعنى اللغوي 
أي مع النساء يقال وجدت القوم خلوفا أي قد خـرج الرجـال              : رضوا بأن يكونوا مع الخوالف    

  .1وبقي النساء
  :المعنى اإلجمالي 

،  يطلبـون اإلذن بـالتخلف     -أيها الرسول -إنما اإلثم واللوم على األغنياء الذين جاءوك        
وهم المنافقون األغنياء اختاروا ألنفسهم القعود مع النساء وأهل األعذار، وختم اهللا على قلـوبهم               

   .2بالنفاق، فال يدخلها إيمان، فهم ال يعلمون سوء عاقبتهم بتخلفهم عنك وتركهم الجهاد معك
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
ورة من مواقف بعض المؤمنين ، الذين طلبوا من رسـول اهللا أن             بعد أن بينت اآلية ص    

  فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً ألنهم ال يجدون           يجهزهم للجهاد ، فاعتذر لهم الرسول     
 المنافقين  من يجهزهم للحرب ، وكذلك لم يستطيعوا أن يجهزوا أنفسهم ، ذكر اآلية التالية موقف              

الذين كانوا يستأذنون رسول اهللا للتخلف عن الجهاد مع قدرتهم عليه ، ورضوا بأن يكونوا مـع                 
  . قلوبهم فهم ال يعلمونالمتخلفين ، فكان مناسباً أن تختم اآلية ببيان أن اهللا طبع على 

                                                
 .227،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن ،ج-1

 .355 ،ص 3 التفسير الميسر،ج2-
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 عـن    مستأنفة لجواب سؤال ينـشأ     ،رضوا بأن يكونوا مع الخوالف       ":يقول الطاهر ابن عاشور   
ذانهم في التخلف وهم أغنياء ، أي بعثهم على ذلك رضاهم بأن يكونوا مع الخوالف من                ئعلة است 
شـارة  إوأسند الطبع على قلوبهم إلى اهللا في هذه اآلية بخالف ما في اآلية السابقة لعلـه                  النساء  

لغـضبه  إلى أنه طبع غير الطبع الذي جبلوا عليه بل هو طبع على طبع أنشأه اهللا فـي قلـوبهم               
 فهـم ال  ،عليهم فحرمهم النجاة من الطبع األصلي وزادهم عماية ، وألجل هذا المعنى فرع عليه    

  .1 " لنفي أصل العلم عنهم ، أي يكادون أن يساووا العجماوات،يعلمون
رضوا عنْهم فَِإن اللَّه لَا يرضـى        يحلفُون لَكُم ِلتَرضوا عنْهم فَِإن تَ      ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 ينقمِ الْفَاسنِ الْقَو96:التوبة [﴾ع[  
  :المعنى اإلجمالي 

-لتَرضوا عنهم، فإن رضيتم عـنهم       ؛  هؤالء المنافقون كذبا   -أيها المؤمنون -يحلف لكم   
ـ            -ألنكم ال تعلمون كذبهم    ى الفـسوق    فإن اهللا ال يرضى عن هؤالء وغيرهم ممن اسـتمروا عل

  .2والخروج عن طاعة اهللا ورسوله
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

تبين اآلية كثرة حلف المنافقين من أجل أن ينالوا رضا المؤمنين وحتى لو رضيتم عنهم               
فال ينبغـي   } قَومِ الْفَاسقينفَِإن اللَّه لَا يرضى عنِ الْ {: ال يفيد عند اهللا فناسبت الفاصلة القرآنية      

  .لمؤمن أن يرضى عمن ال يرضى اهللا عنه ألنه فسق عن أوامر اهللا ونواهيه 
فإن ترضوا عنهم فإن اهللا ال يرضى عنهم ألن اهللا ال يرضـى عـن               ":يقول الطاهر ابن عاشور   

   .3"القوم الفاسقين
فإن رضاكم عنهم ال يجديهم نفعاً ألن اهللا ساخطٌ عليهم وال أثر لرضاكم             أي   ":يقول أبي السعود    

عند سخطه سبحانه ، ووضع الفاسقين موضع ضميرِهم للتسجيل عليهم بالخروج عـن الطاعـة               
     به نهـي كمِ لمن شاركهم في ذلك والمرادخط ولإليذان بشمول الحالمستوجبِ لما حل بهم من الس

 عنهم واالغترارِ بمعاذيرهم الكاذبة على أبلغ وجه وآكده فإن الرضا عمن            المخاطبين عن الرضا  
  .4” مما ال يكاد يصدر عن المؤمن-تعالى–ال يرضى عنه اهللا 

  
  

                                                
 .6، ص 11 التحرير والتنوير،ج -1

 .338 ،ص3 التفسير الميسر،ج-2

 .366 ، ص 6 التحرير والتنوير،ج -3

 .201 ، ص 3 تفسير أبي السعود ،ج 4-
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  110-97المناسبة بين الفواصل وآياتها من اآلية : السابعالمقطع 
الَْأعراب َأشَد كُفْرا ونفَاقًا وَأجدر َألَّـا يعلَمـوا      ﴿ :آيات المقطع السابع من سورة التوبة     

          يمكح يملع اللَّهو وِلهسلَى رع َل اللَّها َأنْزم وددح        ُـقنْفا يذُ متَّخي نابِ مرالَْأع نمو 
 ومن الَْأعرابِ من كُم الدواِئر علَيهِم داِئرةُ السوء واللَّه سميع عليم        مغْرما ويتَربص بِ  

 ِإنَّها قُربةٌ   يْؤمن بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويتَّخذُ ما ينْفقُ قُربات عنْد اللَّه وصلَوات الرسوِل َألَا            
 يمحر غَفُور اللَّه ِإن هتمحي رف اللَّه ملُهخديس ملَه اجِرِينهالْم نم لُونالَْأو ابِقُونالسو 
      نْهع اللَّه يضانٍ رسبِِإح موهعاتَّب ينالَّذارِ والَْأنْصرِي       وتَج نَّاتج ملَه دَأعو نْهوا عضرو م
         يمظالْع زالْفَو ا ذَِلكدا َأبيهف ينخَاِلد ارا الَْأنْهتَهتَح    قُوننَافابِ مرالَْأع نم لَكُموح نممو 

 علَى النِّفَاق لَا تَعلَمهم نَحن نَعلَمهم سنُعذِّبهم مرتَينِ ثُم يـردون            ومن َأهِل الْمدينَة مردوا   
 وآخَرون اعتَرفُوا بِذُنُوبِهِم خَلَطُوا عملًا صاِلحا وآخَر سيًئا عـسى           ِإلَى عذَابٍ عظيمٍ    

 خُذْ من َأمواِلهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُـزكِّيهِم        ن يتُوب علَيهِم ِإن اللَّه غَفُور رحيم        اللَّه أَ 
           يملع يعمس اللَّهو ملَه كَنس لَاتَكص ِإن هِملَيلِّ عصا وبِه       ُلقْبي وه اللَّه وا َأنلَمعي َألَم

           يمحالر ابالتَّو وه اللَّه َأنو قَاتدْأخُذُ الصيو هادبع نةَ عبالتَّو     ىريلُوا فَـسمقُِل اعو 
مْؤمنُون وستُردون ِإلَى عاِلمِ الْغَيبِ والشَّهادة فَينَبُئكُم بِما كُنْـتُم          اللَّه عملَكُم ورسولُه والْ   

 لُونمتَعح يملع اللَّهو هِملَيع تُوبا يِإمو مهذِّبعا يِإم رِ اللَّهِلَأم نوجرم ونآخَرو  يمك 
              اللَّـه بـارح نا ِلمادصِإرو يننْؤمالْم نيتَفْرِيقًا با وكُفْرا واررا ضجِدساتَّخَذُوا م ينالَّذو

         شْهي اللَّهنَى وسنَا ِإلَّا الْحدَأر ِإن فُنلحلَيُل وقَب نم ولَهسرو    ونبلَكَاذ مِإنَّه د    يهف لَا تَقُم 
                  َأن ـونبحـاٌل يرِج يهف يهف تَقُوم قُّ َأنمٍ َأحوِل يَأو نى ملَى التَّقْوع سُأس جِدسا لَمدَأب

     رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورتَطَهي          رانٍ خَيورِضو اللَّه نى ملَى تَقْوع انَهنْيب سَأس نَأفَم 
     مي الْقَـوـدهلَا ي اللَّهو نَّمهي نَارِ جف بِه ارارٍ فَانْهه فرلَى شَفَا جع انَهنْيب سَأس نم َأم

  ينالظَّاِلم   ـيملع اللَّهو مهقُلُوب تَقَطَّع ِإلَّا َأن ي قُلُوبِهِمةً فا رِيبنَوي بالَّذ مانُهنْياُل بزلَا ي 
 يمك110-97: التوبة[﴾ح[  

  :وهو رئيس مقصد  علىويشتمل
  طبقات المجتمع اإلسالمي

  : بتصوير طوائفه وطبقاته اإليمانية الداخلةتصنيف المجتمع المسلم إبان غزوة تبوك 
 الَْأعراب َأشَد كُفْرا ونفَاقًا وَأجدر َألَّا يعلَموا حدود ما َأنْزَل اللَّه علَى ﴿ : -تعالى–قال اهللا 

 يمكح يملع اللَّهو وِلهس97:التوبة [﴾ر[  
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  :المعنى اللغوي 
   .1أحق: أجدر-

  :المعنى اإلجمالي 
األعراب سكان البادية أشد كفرا ونفاقًا من أهل الحاضرة، وذلك لجفائهم وقسوة قلـوبهم              
وبعدهم عن العلم والعلماء، ومجالس الوعظ والذكر، فهم لذلك أحق بأن ال يعلموا حدود الـدين،                

واهللا عليم بحال هؤالء جميعا، حكيم فـي تـدبيره ألمـور            . وما أنزل اهللا من الشرائع واألحكام     
   .2عباده

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لما ذكرت اآليات السابقة صفات المنافقين ، وفضحت مواقفهم المشينة ، بينت هذه اآليـة    

زل اهللا ،واهللا عليم بأحوالهم ، حكـيم  أن األعراب أشد كفراً ونفاقاً ، وكانوا ال يعلمون حدود ما أن           
   .} واللَّه عليم حكيم {: في تشريعاته، فكان مناسباً أن تختم اآلية بقوله 

تذييل لهذا اإلفصاح عن دخيلة األعراب وخلقهـم ، أي علـيم بهـم               ":يقول الطاهر ابن عاشور   
  .3"وبغيرهم ، وحكيم في تمييز مراتبهم

 ومن الَْأعرابِ من يتَّخذُ ما ينْفقُ مغْرما ويتَـربص بِكُـم الـدواِئر    ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يملع يعمس اللَّهو ءوةُ الساِئرد هِملَي98:التوبة [﴾ع[  

  :المعنى اللغوي 
   أو يلزمه غيره وليس بواجبأي غرما والمغرم ما يلزم اإلنسان نفسه : مغرما 

دوائر الزمان صروفه التي تأتي مرة بخير ومرة بشر يعنـي مـا أحـاط                :يتربص بكم الدوائر  
  .4أي عليهم يدور من الدهر ما يسوءهم:  عليهم دائرة السوء باإلنسان منه

  :المعنى اإلجمالي 
غرامة وخـسرانا ألنـه ال   } مغرما { في سبيل اهللا } ا ينفق ومن األعراب من يتخذ م  { 

 دوائـر   }بكم الـدوائر    {  ينتظر   }ويتربص  { يرجو ثوابه بل ينفقه خوفا وهم بنو أسد وغطفان          
 بالضم والفتح أي يدور العذاب والهالك       }عليهم دائرة السوء    { الزمان أن تنقلب عليكم فيتخلص      

  .5 بأفعالهم}عليم { قوال عباده  أل}واهللا سميع {  عليهم ال عليكم
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بينت اآلية الكريمة أن فريقاً من األعراب تكلموا واعتبروا ما ينفقونـه فـي سـبيل اهللا                 
 مغرماً وخسارة ، فسمع اهللا قولهم ، وكانوا يتربصون بكم الدوائر والهزيمة ، فناسـبت الفاصـلة     

  أي يسمع أقوالهم ويعلم سرهم ونجواهم من تربص في السر فـاهللا       }واللَّه سميع عليم    {القرآنية  
  .عليه شيء في األرض وال في السماءيسمع ويرى ما يكيدون للمؤمنين في الخفاء ألنه ال يخفى 

 بما يبطنونه   أي سميع ما يتناجون به وما يدبرونه من الترصد ، عليم           :"يقول الطاهر ابن عاشور   
  .1"ويقصدون إخفاءه

 ومن الَْأعرابِ من يْؤمن بِاللَّه والْيومِ الَْآخرِ ويتَّخذُ ما ينْفقُ قُربات            ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
         مةٌ لَهبا قُروِل َألَا ِإنَّهسالر اتلَوصو اللَّه نْدع      غَفُـور اللَّـه ِإن هتمحي رف اللَّه ملُهخديس

 يمح99:التوبة [﴾ر[  
  :سبب النزول 

أنها نزلت في بني مقرن الذين نزلت : ما أخرجه ابن جرير عن مجاهد : نقل اإلمام السيوطي
  .2 }وال على الذين إذا ما أتوك لتحملهم{ فبهم 

  :المعنى اإلجمالي 
ومن األعراب من يؤمن باهللا ويقر بوحدانيته وبالبعث بعد الموت، والثـواب والعقـاب،              
ويحتسب ما ينفق من نفقة في جهاد المشركين قاصدا بها رضا اهللا ومحبته، ويجعلها وسيلة إلـى              

إن اهللا  . ، سيدخلهم اهللا في جنته    -تعالى– األعمال تقربهم إلى اهللا       له، أال إن هذه    دعاء الرسول   
  .3غفور لما فعلوا من السيئات، رحيم بهم

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
لقد ذكرت اآلية الكريمة فريقاً من األعراب مؤمن متقرب إلى اهللا بنفقته ناسـبت الفاصـلة     

سـبحانه  - ، فمن رحمته أن وفق اهللا هـذا الفريـق لطاعتـه              }  اللَّه غَفُور رحيم   ِإن{: القرآنية
  .غافراً لهم ما قد مضى من سيئ األعمال-وتعالى

يعني بهم حيـث وفقهـم     }  رحيم   { للمؤمنين المنفقين في سبيله      }إن اهللا غفور    { :"يقول الخازن   
  .4"لهذه الطاعة

                                                
 .369 ، ص 6 التحرير والتنوير ،ج 1-
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 اتَّبعـوهم  والَّـذين  والَْأنْـصارِ  الْمهاجِرِين من الَْأولُون والسابِقُون ﴿ : -تعالى–ل اهللا   قا

 فيهـا  خَاِلدين الَْأنْهار تَحتَها تَجرِي جنَّات لَهم وَأعد عنْه ورضوا عنْهم اللَّه رضي بِِإحسانٍ

  ]100:التوبة [﴾ الْعظيم فَوزالْ ذَِلك َأبدا
  :المعنى اإلجمالي 
 قـومهم  هجـروا  الذين المهاجرين من ورسوله باهللا اإليمان إلى أوال الناس سبقوا والذين

 الكفـار،  أعدائـه  على  اهللا رسول نصروا الذين واألنصار اإلسالم، دار إلى وانتقلوا وعشيرتهم

 أولئك ،-وتعالى سبحانه- اهللا لمرضاة طلبا واألعمال واألقوال االعتقاد في بإحسان اتبعوهم الذينو

 طـاعتهم  على الثواب من لهم أجزل لما عنه ورضوا ورسوله، اهللا لطاعتهم عنهم اهللا رضي الذين

 هـذه  وفي .لعظيما الفالح هو ذلك أبدا، فيها خالدين األنهار تحتها تجري جنات لهم وأعد وإيمانهم،

 أصـول  من توقيرهم فإن ولهذا ؛عليهم وثناء لهم، وتعديل -عنهم اهللا رضي- للصحابة تزكية اآلية

  . 1اإليمان
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 اإليمـان  مـن  هداهم على اتبعوهم والذين األوائل، واألنصار المهاجرين عن اآلية تحدثت

 تخـتم  أن مناسباً فكان ، لهم عظيم فوز وهذا ، أبداً هافي خالدين نةالج جزاءهم بأن  الصالح والعمل

  .} الْعظيم الْفَوز ذَِلك{ : بقوله اآلية
 إلى والطاعة باإليمان اتبعوهم والذين واألنصار المهاجرين من والسابقون ....:"يقول أبي السعود    

 ،أعمـالهم  وارتـضاء  طـاعتهم  بقبول همعن اهللا رضي أي مبتدألل خبر عنهم اهللا رضي القيامة يوم
 )تحتها من( رئوق األنهار تحتها تجري جنات اآلخرة في لهم ،أعد رضاه من نالوه بما عنه ورضوا

 ومـا  وراءه فوز ال الذي العظيم الفوز ذلك ، انتهاء غير من أبدا فيها خالدين ،المواقع سائر في كما

  .2الدرجة وعظم الفضل مراتب في منزلتهم بعد لبيان البعد معنى من اإلشارة اسم في
 علَـى  مـردوا  الْمدينَة َأهِل ومن منَافقُون الَْأعرابِ من حولَكُم وممن﴿ : -تعالى–قال اهللا   

لَا النِّفَاق مهلَمتَع ننَح مهلَمذِّ نَعنُعسمهنِ بتَيرم ثُم وندرذَابٍ ِإلَى يـيمٍ  عظع   ونَآخَـرو 

 غَفُور اللَّه ِإن علَيهِم يتُوب َأن اللَّه عسى سيًئا وَآخَر صاِلحا عملًا خَلَطُوا بِذُنُوبِهِم اعتَرفُوا

يمح102-101:التوبة[ ﴾ ر[  
  :سبب النزول 

ابن مردويه و ابن أبي حاتم من طريق العوفي أبو لبابة وخمسة             ما أخرجه : نقل اإلمام السيوطي  
نحـن فـي الظـالل      : معه ثم أن أبا لبابة ورجلين معه تفكروا وندموا وأيقنوا بالهالك وقـالوا              

                                                
 .342 ،ص 3 التفسير الميسر،ج-1

 .97 ، ص 4 تفسير أبي السعود ،ج 2-
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ن معه في الجهاد اهللا لنوثقن أنفسنا بالسواري فـال         ووالمؤمن والطمأنينة مع النساء ورسول اهللا      
هو الذي يطلقها ففعلوا وبقي ثالثة لم يوثقـوا أنفـسهم فرجـع              نطلقها حتى يكون رسول اهللا      

هـذا أبـو لبابـة    : ء الموثقون بالسواري ؟ فقال رجل   من هؤال : من غزوته فقال     رسول اهللا   
ال : هـم فقـال   وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا اهللا أن ال يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الـذي تطلق         

اآلية فلما نزلـت أطلقهـم      } وآخرون اعترفوا بذنوبهم    { مر بإطالقهم فأنزل اهللا     أطلقهم حتى أو  
وآخرون { فسهم لم يذكروا بشيء وهم الذين قال اهللا فيهم          وعذرهم وبقي الثالثة الذين لم يوثقوا أن      

  .1 }مرجون ألمر اهللا
  :المعنى اللغوي 

  .2أي عتوا فيه ومرنوا عليه وجرؤا :مردوا على النفاق
  :المعنى اإلجمالي 

 علـى  أقـاموا  منافقون )المدينة(أهل ومن منافقون، أعراب )المدينة(ولح الذين القوم ومن

 سـنعذبهم  نعلمهـم،  نحن أمرهم، -الرسول أيها- عليك يخفى بحيث طغيانًا، فيه وازدادوا النفاق،

 إلـى  القيامـة  يوم يردون ثم الموت، بعد القبر وبعذاب الدنيا، في والفضيحة والسبي بالقتل :مرتين

  .جهنم نار في عظيم عذاب
 خلطوا منها، وتابوا عليها وندموا بذنوبهم اعترفوا حولها، وممن )المدينة(أهل من وآخرون

 بـآخر  -الـصالحة  األعمال من ذلك وغير بالذنب واالعتراف والندم التوبة وهو- الصالح العمل

 للتوبـة  يـوفقهم  أن اهللا عـسى - السيئة ألعمالا من وغيره  اهللا رسول عن التخلف وهو -سيئ

  .3بهم رحيم لعباده، غفور اهللا إن .منهم ويقبلها
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 ثم ، أليم عذاب لهم ،وهؤالء يعلمهم اهللا فإن ، النفاق على مردوا الذين للمنافقين اآليات تعرضت -

 فاسـتغفروا  ، بذنوبهم واعترفوا سيئاً وآخر صالحاً عمالً خلطوا األعراب من فريقاً اآلية ذكرت

 اآليـة  تختم أن مناسباًُ فكان ، رحيم غفور اهللا ألن ، عليهم اهللا يتوب أن عسى فهؤالء ، وتابوا اهللا

  .} رحيم غَفُور اللَّه ِإن{: بقوله
 مردوا على النفـاق خطيـر علـى صـف           لما كان خطر المنافقين الذين     "... :يقول الشوكاني   

الفضيحة : عذاب الدنيا بالقتل والسبي وعذاب اآلخرة وقيل        المسلمين توعدهم اهللا بالعذاب مرتين      
  .}ثم يردون إلى عذاب عظيم { بانكشاف نفاقهم والعذاب في اآلخرة 

                                                
 .115،ص1 لباب النقول في أسباب النزول،ج1-

 .228،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن،ج2-
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ا باألعذار   تخلفوا عن الغزو لغير عذر مسوغ للتخلف ثم ندموا على ذلك ولم يعتذرو              أما الذين  -
الكاذبة كما اعتذر المنافقون بل تابوا واعترفوا بالذنب ورجوا أن يتـوب اهللا علـيهم والمـراد       

ما تقدم من إسالمهم وقيامهم بشرائع اإلسالم وخروجهم إلى الجهاد في سائر            : بالعمل الصالح   
 السيئ عمـال  هو تخلفهم عن هذه الغزوة وقد أتبعوا هذا العمل : المواطن والمراد بالعمل السيئ   

دليل علـى   } عسى اهللا أن يتوب عليهم   { : وفي قوله   ،صالحا وهو االعتراف به والتوبة عنه       
أنه قد وقع منهم مع االعتراف ما يفيد التوبة أو أن مقدمة التوبة وهي االعتراف قامـت مقـام       

اع من  التوبة وحرف الترجي وهو عسى هو في كالم اهللا سبحانه يفيد تحقيق الوقوع ألن اإلطم              
 أي يغفر الـذنوب ويتفـضل       }إن اهللا غفور رحيم     { اهللا سبحانه إيجاب لكونه أكرم األكرمين       

  .1"على عباده
 خُذْ من َأمواِلهِم صدقَةً تُطَهرهم وتُزكِّيهِم بِها وصـلِّ علَـيهِم ِإن             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

  ]103:التوبة [﴾ن لَهم واللَّه سميع عليم صلَاتَك سكَ
  :المعنى اإلجمالي 

 من أموال هؤالء التائبين الذين خلطوا عمال صالحا وآخر سيئا صدقة            -أيها النبي  -خذ  
تطهرهم من دنس ذنوبهم، وترفعهم عن منازل المنافقين إلـى منـازل المخلـصين، وادع لهـم              

واهللا سميع لكـل  . منها، إن دعاءك واستغفارك رحمة وطمأنينة لهمبالمغفرة لذنوبهم واستغفر لهم  
  .2دعاء وقول، عليم بأحوال العباد ونياتهم، وسيجازي كلَّ عامل بعمله

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
–صدقة تطهيراً لهم ألنهم اعترفوا بذنوبهم ، فاهللا          بأخذ ال  لما علم اهللا صدقهم أمر نبيه       

 سميع لما صدر منهم من اعتراف بالـذنب ، وعلـيم بأخبـارهم ،  فناسـبت الفاصـلة             -تعالى
 ألن اهللا سمع دعاءهم وتذللهم له وعلم ما فـي ضـمائرهم مـن               } َاللَّه سميع عليم    و{ :القرآنية

  . صدق التوجه إليه
والمراد بالـسميع هنـا المجيـب       . تذييل مناسب لألمر بالدعاء لهم       ":ريقول الطاهر ابن عاشو   

وذكر العلـيم   . ففيه إيماء إلى التنويه بدعائه        وذكره لإلشارة إلى قبول دعاء النبي       . للدعاء  
  .3" وصالحاً في األمورإيماء إلى أنه ما أمره بالدعاء لهم إال ألن في دعائه لهم خيراً عظيماً

                                                
 .578 ، ص 2 فتح القدير،ج 1-

 .345 ،ص3 التفسير الميسر ،ج-2
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بما فـي   } عليم  { صدر عنهم من االعتراف بالذنب والتوبة والدعاء         يسمع ما ":السعود ويقول أب 
ضمائرهم من الندم والغم لما فرط منهم ومن اإلخالص في التوبة والـدعاء أو سـميع يجيـب                  

  .1"مةُدعاءك لهم عليم بما تقتضيه الحك
 أَ لَم يعلَموا َأن اللَّه هو يقْبُل التَّوبةَ عن عباده ويْأخُذُ الصدقَات وَأن ﴿ : -تعالى–قال اهللا 

 يمحالر ابالتَّو وه 104:التوبة [﴾اللَّه[  
  :الي المعنى اإلجم

ألم يعلم هؤالء المتخلفون عن الجهاد وغيرهم أن اهللا وحده هو الذي يقبل توبـة عبـاده،        
ويأخذ الصدقات ويثيب عليها، وأن اهللا هو التواب لعباده إذا رجعوا إلى طاعته، الرحيم بهـم إذا                 

  .2أنابوا إلى رضاه؟
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 أن تحدثت اآليات السابقة عن اعترافات األعراب بذنوبهم وتوبتهم ، وأن اهللا أعلمهـم               بعد
                         : أنه يقبل التوبة من عباده ، ويقبل ما تقربوا به من الصدقات ، كان مناسباً أن تختم اآلية بقولـه          

 }يمحالر ابالتَّو وه اللَّه َأنو { .  
أي ألم يعلموا أنه المختص المستأثر ببلوغ الغاية القصوى من قبول التوبـة              ":السعود   ويقول أب 

  .3"والرحمة وأن ذلك سنةٌ مستمرةٌ له وشأن دائم
أن اهللا هـو يقبـل   {  عطف علـى   }وأن اهللا هو التواب الرحيم      { ": يقول الطاهر ابن عاشور     

نبيهاً على أنه كما يجب العلم بأن اهللا يفعل ذلك يجب العلم بأن من صفاته العلـى أنـه                ت }التوبة  
التواب الرحيم ، أي الموصوف باإلكثار من قبول توبة التائبين ، الرحيم لعبـاده ، وال شـك أن                   

  .4 " في غاية المناسبة}الرحيم  { ب} التواب { قبول التوبة من الرحمة فتعقيب 
وَآخَرون مرجون ِلَأمرِ اللَّه ِإما يعذِّبهم وِإما يتُوب علَيهِم واللَّه عليم           ﴿ :-تعالى–قال اهللا   

 يمك106:التوبة [﴾ح[  
  :سبب النزول

  .)102-101(سبق ذكر سبب النزول عند آية 
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  :المعنى اللغوي 
  .1خرونأي مؤ  :وآخرون مرجون
  :المعنى اإلجمالي 

 }ألمر اهللا {مؤخرون عن التوبة    :  بالهمز وتركه    }مرجون  {  من المتخلفين    }وآخرون  { 
} حكيم  { بخلقه   }وإما يتوب عليهم واهللا عليم    { بأن يميتهم بال توبة      }إما يعذبهم   { فيهم بما يشاء    

مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهالل بن أمية تخلفـوا  : الثة اآلتون بعد في صنعه بهم وهم الث  
كغيرهم فوقف أمـرهم خمـسين ليلـة         كسال وميال إلى الدعة ال نفاقا ولم يعتذروا إلى النبي           

  .2وهجرهم الناس حتى نزلت توبتهم بعد
  :اسبة الفاصلة لموضوع اآليةمن

 أحوال فريق من األعراب لم يصدر عنهم سوء ، ولم يظهر لهـم              -تعالى–لما ذكر اهللا    
أعمال صالحة  أرجأ أمرهم إليه ، إما أن يتوب عليهم وإما يعذبهم ، ألن اهللا علـيم بـأحوالهم ،                    

يعلم من يـستحق العـذاب ومـن    أي  } واللَّه عليم حكيم { :حكيم بحكمه عليهم، ناسبت الفاصلة      
  .يستحق التوبة ، فهو حكيم في فعله وقوله يضع الشيء في نصابه من غير خلل أو زلل

واهللا ذو علم بأمرهم وما هم صائرون إليه من التوبة والمقام على الـذنب        ":يقول اإلمام الطبري    
  .3"في تدبيرهم وتدبير من سواهم من خلقه، ال يدخل حكمه خَلٌَل  )حكيم(

عليم بمن يستحق العقوبة ممن يستحق العفو، حكيم في أفعاله وأقواله، ال إله إال               ":يقول ابن كثير  
  . 4"هو، وال رب سواه

قًـا بـين الْمـْؤمنين     والَّذين اتَّخَذُوا مسجِدا ضرارا وكُفْـرا وتَفْرِي ﴿ : -تعالى–قال اهللا  
            دـشْهي اللَّـهنَى وسنَا ِإلَّا الْحدَأر ِإن فُنلحلَيُل وقَب نم ولَهسرو اللَّه بارح نا ِلمادصِإرو

 ونبلَكَاذ م107:التوبة [﴾ِإنَّه[  
  :سبب النزول 

ذكر : دويه عن طريق ابن أسحق قال      أخرج ابن مر   :نقل اإلمام السيوطي سبب نزول اآلية فقال      
أنه سمع أبـا رهـم   : [ ابن شهاب الزهري عن ابن أكيمة الليثي عن ابن أخي أبي رهم الغفاري       

وهو متجهز إلـى     أتي من بني مسجد ضرار رسول اهللا        : وكان ممن بايع تحت الشجرة يقول       
نا إنا بنينا مسجدا لذي العلة والحاجة والليلة الشاتية والليلة المطيرة و          إ  يا رسول اهللا  : تبوك فقالوا   
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إني على جناح سفر ولو قدمنا إن شاء اهللا أتيناكم فصلينا لكم            : نحب أن تأتينا فتصلي لنا فيه قال        
 والَّـذين اتَّخَـذُوا   { فيه فلما رجع نزل بذي أوان على ساعة من المدينة فأنزل اهللا في المسجد               

 إلى آخر القصة فدعا مالك بن الدخشن ومعن بن عدي أو أخاه عاصم              }مسجِدا ضرارا وكُفْرا    
  .1الظالم أهله فاهدمه وأحرقاه ففعلبن عدي فقال انطلقا إلى هذا المسجد 

  :المعنى اللغوي 
علته له عدة واإلرصاد في الشر وقال ابن األعرابي         ترقبا ويقال أرصد له الشيء إذا ج      : إرصادا  

  .2رصدت وارصدت في الخير والشر جميعا
  :المعنى اإلجمالي 

مضارة للمؤمنين وكفرا باهللا وتفريقًا بين المؤمنين، ليصلي        ؛ والمنافقون الذين بنوا مسجدا   
 الذي يصلي فيه المسلمون، فيختلف المسلمون ويتفرقـوا بـسبب          )قباء(فيه بعضهم ويترك مسجد   

 ليكون مكانًـا    -وهو أبو عامر الراهب الفاسق    -ذلك، وانتظارا لمن حارب اهللا ورسوله من قبل         
للكيد للمسلمين، وليحلفن هؤالء المنافقون أنهم ما أرادوا ببنائه إال الخيـر والرفـق بالمـسلمين                

، واهللا يشهد إنهـم لكـاذبون فيمـا       )قباء(زين عن السير إلى مسجد    والتوسعة على الضعفاء العاج   
  .3وقد هدم المسجد وُأحرِق. يحلفون عليه

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 من أعمال المنافقين أنهم اتخـذوا مـسجداً بقـصد اإلضـرار        -تعالى–بعد أن ذكر اهللا     

، وتفريق تجمعهم ، وجعله مركز تجمع لمن حارب اهللا ورسوله ، وقد             بالمسلمين، والتآمر عليهم    
 فكان مناسباً أن تختم اآليـة       -تعالى–جاءوا يحلفون باهللا أنهم لم يريدوا إال الحسنى ، فكذبهم اهللا            

   .}واللَّه يشْهد ِإنَّهم لَكَاذبون{:بقوله 
 تكـسبه يمنـاً     حتـى ال  عن الصالة فيه     لما جاء النهي للنبي     … : "يقول الطاهر ابن عاشور   

 فيقتصر بنو غُنم وبنو سالم على الصالة فيـه  ، وبركة فال يرى المسلمون لمسجد قباء مزية عليه  
. لقربه من منازلهم ، وبذلك يحصل غرض المنافقين من وضعه للتفريق بين جماعة المـسلمين                

 فيه مفضية إلى ترويج مقصدهم الفاسد صار ذلك وسيلة إلـى مفـسدة              ة النبي   فلما كانت صال  
  .4"-تعالى–وهذا ال يطلع على مثله إال اهللا . فتوجه النهي إليه 
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سس علَى التَّقْوى من َأوِل يومٍ َأحـقُّ َأن          تَقُم فيه َأبدا لَمسجِد أُ     ال ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 رِينطَّهالْم بحي اللَّهوا ورتَطَهي َأن ونبحاٌل يرِج يهف يهف 108:التوبة [﴾تَقُوم[  

  :سبب النزول 
أن : بن أبي طلحة عن ابن عباس قال اابن مردويه من طريق  هأخرجما : نقل اإلمام السيوطي

ابتنوا مسجدكم واستمدوا بما استطعتم من :  فقال لهم أبو عامر أناسا من األنصار ابتنوا مسجداً
نى ذاهب إلى قيصر ملك فآتي بجند من الروم فأخرج محمدا وأصحابه فلما فرغوا إقوة وسالح ف

 من بناء مسجدنا فنحب أن تصلي فيه فأنزل اهللا لقد فرغنا: فقالوا له  من مسجدهم أتوا النبي 
  .1}ال تقم فيه أبدا { 

  :المعنى اإلجمالي 
فإن المسجد الذي ُأسس علـى التقـوى   ؛  للصالة في ذلك المسجد أبدا-أيها النبي-ال تقم  
الة، ففي هذا المسجد رجال يحبـون أن         أولى أن تقوم فيه للص     -)قباء(وهو مسجد -من أول يوم    

يتطهروا بالماء من النجاسات واألقذار، كما يتطهـرون بـالتورع واالسـتغفار مـن الـذنوب                
قد ُأسس على التقوى مـن أول يـوم،         ) قباء(وإذا كان مسجد  . واهللا يحب المتطهرين  . والمعاصي

  .2لك بطريق األولى واألحرى، كذفمسجد رسول اهللا، 
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

 أسس المساجد التي ينبغي أن تقوم فيها ، وهي مؤسـسة علـى              -تبارك وتعالى -بين اهللا   
التقوى وعمارها رجال يحبون الطهارة ألن نفوسهم وقلوبهم طاهرة زكية كما هي أبدانهم طاهرة              

  . }واللَّه يحب الْمطَّهرِين  {:اسبت الفاصلة القرآنية زكيه لذلك ن
  كناية عن عمل الـشيء المحبـوب ألن          }يحبون{: أطلقت المحبة في قوله      " :يقول الشوكاني   

فقصد التنويه بهم بأنهم يتطهرون تقرباً إلى اهللا بالطهارة         . الذي يحب شيئاً ممكناً يعمله ال محالة        
سهم إياها ، بحيث صارت الطهارة خُلقاً لهم فلو لم تجب عليهم لفعلوها مـن               وإرضاء لمحبة نفو  

  .تلقاء أنفسهم 
تعـالى  –وفيه إشارة إلى أن نفوسهم وافقت خلقاً يحبه اهللا          .  تذييل   واهللا يحب المطهرين،  :وجملة  

   .3"وكفى بذلك تنويهاً بزكاء أنفسهم
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َأفَمن َأسس بنْيانَه علَى تَقْوى من اللَّه ورِضوانٍ خَير َأم من َأسس      ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
يهـدي الْقَـوم    بنْيانَه علَى شَفَا جرف هارٍ فَانْهار بِـه فـي نَـارِ جهـنَّم واللَّـه لَـا                   

ين109:التوبة[﴾الظَّاِلم[  
  :المعنى اللغوي 
فا البئر والوادي والقبر وما أشبهها وشفيره أيضا حرفه والجرف ما تجرفـه             ش  :على شفا جرف  

  .السيول من األودية 
  .1مقلوب من هائر أي ساقط يقال هار البناء وانهار :هار

  :المعنى اإلجمالي 
خير أم من أسـس  { منه }وان رض{  رجاء  }من اهللا و  {  مخافة   }أفمن أسس بنيانه على تقوى    {

   مشرف علـى الـسقوط   }هار {  بضم الراء وسكونها جانب    }جرف  {  طرف   }بنيانه على شفا    
 خير تمثيل للبناء على ضد التقوى بما يؤول إليـه         }في نار جهنم    {  سقط مه بانيه     }فانهار به   { 

واهللا { ال مسجد الضرار    واالستفهام للتقرير أي األول خير وهو خير مثال مسجد قباء والثاني مث           
   .2}ال يهدي القوم الظالمين 

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
يبين اهللا في هذه اآلية الكريمة حال فريقين أحدهما أسس البنيان على تقوى من اهللا واآلخر أسس                 

 الـذي  }يهدي الْقَـوم الظَّـاِلمين     لَا   واللَّه{: فناسبت الفاصلة القرآنية   -رف هار بنيانه على شفا ج   
–أشركوا مع اهللا في صنيعهم عندما بنوا مسجد الضرار وأي الظلم أعظم مـن الـشرك لقولـه         

، فهم لى قلوبهم وأصمهم وأعمى أبصارهم     إن الشرك لظلم عظيم ، فهم قوم قد طبع اهللا ع           -تعالى
  . كالذي يمشي مكباً على وجههفي تيه وتخبط وظالم ال يسلكون طريقاً على بصيرة بل

 المطبوعين على ظالم البصائر ، فهم ال يكفرون في شـيء إال جـاء    إن": يقول اإلمام البقاعي    
  .3"في غير موضعه وعلى غير نظام كخطوات الماشي في الظالم

يبةً في قُلُوبِهِم ِإلَّا َأن تَقَطَّـع قُلُـوبهم     يزاُل بنْيانُهم الَّذي بنَوا رِ      ال ﴿ : -تعالى–قال اهللا   
 يمكح يملع اللَّه110:التوبة [﴾و[  
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  :المعنى اإلجمالي 
وسيظل البنيان ، الذي بناه هؤالء المنافقون، يورثهم شكاً فـي قلـوبهم ، ونفاقـاً حتـى           

   .1ل الناس ، حكيم في تدبيرهموتهم، بسبب إقدامهم على هذا الفعل القبيح، واهللا عليم بأحوا
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 ما سبق من علم اهللا وحكمته أن بنيـانهم  } واللَّه عليم حكـيم  {:ناسبت الفاصلة القرآنية  

م فـي اآلخـرة   الذي بنوه سيبقى حسرةً في قلوبهم في الدنيا ألنه لم يتحقق ما أرادوه وما ينتظره         
  .أشد وأنكى فهم عند حكيم في وضع الجزاء الذي يستحقونه

وهو أن يكـون  . تذييل مناسب لهذا الجعل العجيب واإلحكام الرشيق       : "يقول الطاهر ابن عاشور   
  .2"ذلك البناء سبب حسرة عليهم في الدنيا واآلخرة 

  129-111ين الفواصل وآياتها من اآلية المناسبة ب: الثامنالمقطع 
ِإن اللَّه اشْتَرى من الْمْؤمنين َأنْفُسهم وَأموالَهم        ﴿:آيات المقطع الثامن من سورة التوبة     

ـ               ـا فقح هلَيا عدعو قْتَلُونيو قْتُلُونفَي بِيِل اللَّهي سف لُونقَاتنَّةَ يالْج ملَه بَِأن   اةري التَّـو
              وه ذَِلكو بِه تُمعايي بالَّذ كُمعيوا بِبرشتَبفَاس اللَّه نم هدهفَى بِعَأو نمآنِ والْقُرالِْإنْجِيِل وو

   يمظالْع زالْفَو    الس وندامالْح ونابِدالْع ونالتَّاِئب      ونرالْـآم وناجِدالس ونعاكالر وناِئح
 يننْؤمشِّرِ الْمبو اللَّه وددِلح ظُونافالْحنْكَرِ ونِ الْمع ونالنَّاهو وفرعبِالْم ِللنَّبِي ا كَانم 

لْمشْرِكين ولَو كَانُوا ُأوِلي قُربى من بعد ما تَبين لَهم َأنَّهـم            والَّذين آمنُوا َأن يستَغْفروا لِ    
 وما كَان استغْفَار ِإبراهيم ِلَأبِيه ِإلَّا عن موعدة وعدها ِإياه فَلَما تَبين             َأصحاب الْجحيمِ   

           يملح اهلََأو يماهرِإب ِإن نْهَأ مرتَب ِللَّه ودع َأنَّه لَه          ِْإذ ـدعـا بملَّ قَوضِلي اللَّه ا كَانمو 
          يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه ِإن تَّقُونا يم ملَه نيبتَّى يح ماهده        اتاومالـس لْكم لَه اللَّه ِإن 

لَقَد تَاب اللَّه علَـى      والَْأرضِ يحيي ويميتُ وما لَكُم من دونِ اللَّه من وِلي ولَا نَصيرٍ             
رِين والَْأنْصارِ الَّذين اتَّبعوه في ساعة الْعسرة من بعد ما كَاد يزِيغُ قُلُـوب      النَّبِي والْمهاجِ 

         يمحوفٌ رءر بِهِم ِإنَّه هِملَيع تَاب ثُم منْهم فَرِيق خُلِّفُوا ينالَّذ لَى الثَّلَاثَةعتَّـى ِإذَا   وح
ضاقَتْ علَيهِم الَْأرض بِما رحبتْ وضاقَتْ علَيهِم َأنْفُسهم وظَنُّوا َأن لَا ملْجَأ من اللَّه ِإلَّـا                

    يمحالر ابالتَّو وه اللَّه وا ِإنتُوبِلي هِملَيع تَاب ثُم هِإلَي  نُوا اتَّقُوا اللَّـهآم ينا الَّذها َأيي 
    ينقادالص عكُونُوا مو            نتَخَلَّفُوا عي ابِ َأنرالَْأع نم ملَهوح نمو ينَةدِل الْمِلَأه ا كَانم 

    وا بَِأنْفُسغَبرلَا يو وِل اللَّهسلَـا        رو بلَـا نَـصٌأ وظَم مهيبصلَا ي مبَِأنَّه ذَِلك هنَفْس نع هِم
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                 ـبلًا ِإلَّا كُتنَي ودع نم نَالُونلَا يو يظُ الْكُفَّارغًئا يطوم طَُئونلَا يو بِيِل اللَّهي سةٌ فصخْمم
       لَا ي اللَّه ِإن اِلحٌل صمع بِه ملَه    يننسحالْم رَأج يعض        لَـاةً ويرـغنَفَقَةً ص قُوننْفلَا يو 

              لُونمعا كَانُوا يم نسَأح اللَّه مهزِيجِلي ملَه با ِإلَّا كُتيادو ونقْطَعلَا يةً وكَبِير   ا كَانمو 
الْمْؤمنُون ِلينْفروا كَافَّةً فَلَولَا نَفَر من كُلِّ فرقَة منْهم طَاِئفَةٌ ِليتَفَقَّهوا في الدينِ وِلينْـذروا              

       ونذَرحي ملَّهلَع هِموا ِإلَيعجِإذَا ر مهمقَو ي          ـنم لُونَكُمي ينلُوا الَّذنُوا قَاتآم ينا الَّذها َأي
          ينتَّقالْم عم اللَّه وا َأنلَماعلْظَةً وغ يكُموا فجِدلْيالْكُفَّارِ و      منْهةٌ فَمورا ُأنْزِلَتْ سِإذَا مو 

 كُمقُوُل َأيي نم ونرشتَبسي مهانًا وِإيم متْهادنُوا فَزآم ينا الَّذانًا فََأمِإيم هذه تْهادز اَأمو 
            ونركَاف مهاتُوا ومو هِمسا ِإلَى رِجسرِج متْهادفَز ضرم ي قُلُوبِهِمف ينالَّذ   نورلَا يَأو 

               ونذَّكَّري ملَا هو ونتُوبلَا ي نِ ثُمتَيرم ةً َأورامٍ مي كُلِّ عف فْتَنُوني مَأنَّه    ْا ُأنْزِلَتِإذَا مو 
هْل يراكُم من َأحد ثُم انْصرفُوا صرفَ اللَّه قُلُوبهم بِـَأنَّهم           سورةٌ نَظَر بعضهم ِإلَى بعضٍ      

    ونفْقَهلَا ي مقَو              كُملَـيع ـرِيصح تُّمنا عم هلَيع زِيزع كُمَأنْفُس نوٌل مسر كُماءج لَقَد 
 ر يننْؤمبِالْم   يمحوفٌ رء              ـوهكَّلْتُ وتَو هلَيع وِإلَّا ه لَا ِإلَه اللَّه بِيسا فَقُْل حلَّوتَو فَِإن 

  ]129-111: التوبة[﴾رب الْعرشِ الْعظيمِ 
  :وهو رئيسي مقصد  علىويشتمل

  .ين المجتمع اإلسالمي وغيرهبيان فضيلة المجاهدين وتحديد العالقة ب
 الْجنَّـةَ  لَهـم  بِـَأن  وَأموالَهم َأنْفُسهم الْمْؤمنين من اشْتَرى اللَّه ِإن ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

لُونقَاتي يبِيِل فس اللَّه قْتُلُونفَي قْتَلُونيا ودعو هلَيا عقي حف اةرالِْإنْ التَّوَآنِ جِيِلوالْقُرو نمو 

 الْفَـوز  هـو  وذَِلـك  بِـه  بـايعتُم  الَّـذي  بِبـيعكُم  فَاستَبـشروا  اللَّـه  مـن  بِعهده َأوفَى

يمظ111:التوبة[﴾الْع[  
  :سبب النزول 

 :أخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي قال           : فقال  سبب نزول اآلية   نقل اإلمام السيوطي  
اشترط لربـي أن   : اشترط لربك ولنفسك ما شئت ؟ قال         قال عبد اهللا بن رواحة لرسول اهللا        [ 

: منعون منه أنفسكم واموالكم قـالوا     تعبدوه وال تشركوا به شيئا واشترط لنفسي أن تمنعوني مما ت          
ـ بح البيع ال نق   ر: الجنة قالوا   : فإذا فعلنا ذلك فما لنا ؟ قال         ن اهللا  إ{ :فنزلـت ] ل  يل وال نـستق   ي
  .1}اشترى من المؤمنين أنفسهم
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  :المعنى اإلجمالي 
إن اهللا اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم في مقابل ذلك الجنة، وما أعد اهللا فيها مـن                  

أعدائه إلعالء كلمته وإظهار دينه، فيقْتلـون ويقتَلـون،         النعيم لبذلهم نفوسهم وأموالهم في جهاد       
وعدا عليه حقًا في التوراة المنزلة على موسى عليه السالم، واإلنجيل المنزل على عيسى عليـه                

اهـد اهللا   وال أحد أوفى بعهده من اهللا لمن وفَّى بمـا ع          .  السالم، والقرآن المنزل على محمد      
 ببيعكم الذي بايعتم اهللا به، وبما وعدكم به مـن الجنـة             -أيها المؤمنون -عليه، فأظهِروا السرور  

  .1والرضوان، وذلك البيع هو الفالح العظيم
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

عـز  -عوا أنفسهم وأموالهم هللا     أمر الصفقة الرابحة للمؤمنين ، الذين با       -تعالى–بعد أن ذكر اهللا     
 الذي منحهم إياها ابتداء ، مقابل الجنة، تلك السلعة الغالية ،كان مناسـباً أن تخـتم اآليـة           -وجل

  . وأي فوز أعظم من الفوز بالجنة} الْعظيم الْفَوز هو وذَِلك{: بقوله 
إن اسم اإلشارة الواقع فـي    تذييل جامع ، ف}وذلك هو الفوز العظيم {: "يقول الطاهر ابن عاشور   

ب وأكد بضمير الفصل وبالجملة االسـمية والوصـف         . أوله جامع لصفات ذلك البيع بعوضيه       
  .2 "المفيد لألهميةالعظيم  
 لـساجِدون ا الراكعـون  الـساِئحون  الْحامـدون  الْعابِدون التَّاِئبون ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ونرالْــآم وفرعبِــالْم ونالنَّــاهــنِ ونْكَــرِ عالْم ظُونــافالْحو ودــدِلح ــشِّرِ اللَّــهبو 

يننْؤم112:التوبة[﴾الْم[  
  :المعنى اإلجمالي 

من صفات هؤالء المؤمنين الذين لهم البشارة بدخول الجنة أنهم التائبون الراجعـون عمـا     
ا يحبه ويرضاه، الذين أخلصوا العبادة هللا وحده وجدوا في طاعته، الذين يحمدون             كرهه اهللا إلى م   

اهللا على كل ما امتحنهم به من خير أو شر، الصائمون، الراكعون في صالتهم، الساجدون فيهـا،    
الذين يأمرون الناس بكل ما أمر اهللا ورسوله به، وينهونهم عن كل ما نهى اهللا عنـه ورسـوله،                   

. ض اهللا المنتهون إلى أمره ونهيه، القائمون على طاعته، الواقفـون عنـد حـدوده        المؤدون فرائ 
  .3 هؤالء المؤمنين المتصفين بهذه الصفات برضوان اهللا وجنته-أيها النبي-وبشِّر 
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
 مقابـل  -عز وجل–ال بين المؤمن وخالقه بعد أن بينت اآلية السابقة صفقة بيع النفس والم        

واألمر بالمعروف والنهي عن المنكـر      الجنة، جائت اآلية تبين بعض صفاتهم من التوبة والعبادة          
 وأي بشارة أعظـم مـن       }وبشِّرِ الْمْؤمنين   {  :وحفظ حدود اهللا ، ناسبت الفاصلة القرآنية قوله         

  .الجنة
 التسعة قال وبشّرِ الْمْؤمنين والمقصود منه أنه قـال فـي            لما ذكر هذه الصفات   : "يقول الرازي   

     كُمعيواْ بِبرشتَبف   الذياآلية المتقدمة فَاس بِه تُمعايبهـا قولـه    ذكر هذه الصفات التسعة ثم ذكر عق       ب
ول إال المـؤمنين    وبشّرِ الْمْؤمنين تنبيهاً على أن البشارة المذكورة في قوله فَاستَبشرواْ لـم تتنـا             

  .1الموصوفين بهذه الصفات
 تَبين فَلَما ِإياه وعدها موعدة عن ِإلَّا ِلَأبِيه ِإبراهيم استغْفَار كَان وما ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

لَه َأنَّه ودع َأ ِللَّهرتَب نْهم ِإن ِإبيماهر اهلََأو يمل114:التوبة [﴾ ح[  
  :المعنى اللغوي 

هـو يتـأوه   ويقـال   والتـأوه أن يقـول أوه    وفرقاًدعاء ويقال كثير التأوه أي التوجع شفقاً : أواه
  .2ويتأوى

  :المعنى اإلجمالي 
 المشرك، إال عن موعدة وعدها إيـاه، وهـي          وما كان استغفار إبراهيم عليه السالم ألبيه      

فلما تبين إلبراهيم أن أباه عدو هللا ولم ينفع فيـه           .  } سَأستَغْفر لَك ربي ِإنَّه كَان بِي حفيا      { : قوله
إن إبـراهيم عليـه     . الوعظ والتذكير، وأنه سيموت كافرا، تركه وترك االستغفار له، وتبرأ منه          

  .3رع هللا، كثير الصفح عما يصدر من قومه من الزالتالسالم عظيم التض
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما كانت اآلية تتحدث عن استغفار إبراهيم ألبيه ، مع أنه يعلم أنه كافر ولكن كان يرجوا                  
ن عالقة النسب ، كان مناسباً      هدايته ، فلما علم أنه عدو هللا تبرأ منه ، ألن عالقة العقيدة أقوى م              

 ، أي كثير التأوه والرجوع إلى اهللا ، حلـيم علـى       } حليم لََأواه ِإبراهيم ِإن{: أن تختم اآلية بقوله   
  .أبيه ، مع أنه كان يصر الكفر
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أواه  ) و  . استئنافٌ ثَناء على إبـراهيم       ( }إن إبراهيم ألواه حليم   { ": يقول الطاهر ابن عاشور     
فُسر بمعان ترجع إلى الشفقة إما على النفس فتفيد الضراعة إلى اهللا واالسـتغفار ، وإمـا علـى         

   .1الناس فتفيد الرحمة بهم والدعاء لهم
لَهم ما يتَّقُون ِإن  وما كَان اللَّه ِليضلَّ قَوما بعد ِإذْ هداهم حتَّى يبين ﴿ : -تعالى–قال اهللا 

 يملع ءبِكُلِّ شَي 115:التوبة [﴾اللَّه[  
  :المعنى اإلجمالي 

وما كان اهللا ليضلَّ قوما بعد أن من عليهم بالهداية والتوفيق حتى يبين لهم ما يتقونه به،                 
 ما لـم تكونـوا      إن اهللا بكل شيء عليم، فقد علَّمكم      . وما يحتاجون إليه في أصول الدين وفروعه      

  .2تعلمون، وبين لكم ما به تنتفعون، وأقام الحجة عليكم بإبالغكم رسالته
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لقد بينت اآلية أن اهللا ال يضل قوماً بعد هدى حتى يبين لهم ما ينبغي االبتعاد عنه وهـذه          
  : فناسبت الفاصلة قولـه    – يأتي الناسخ لهذه اآلية فخافوا عليهم        اآلية نزلت في قوم ماتوا قبل أن      

} ِإنيملع ءبِكُلِّ شَي فاهللا يعلم سرائرهم } اللَّه  .  
 عليم بجميع األشياء التي من جملتها حاجتهم        -تعالى–عليل لما سبق أي إن اهللا       ت:"يقول األلوسي   

  .3"إلى البيان فيبين لهم
 عليم بما خالط نفوسكم من الخوف عندما نهاكم عـن           -سبحانه وتعالى -عني أنه   :"يقول الخازن 

   .4"االستغفار للمشركين ويعلم ما يبين لكم من أوامره ونواهيه
الَْأنْصارِ الَّذين اتَّبعوه في ساعة لَقَد تَاب اللَّه علَى النَّبِي والْمهاجِرِين و﴿ :-تعالى–قال اهللا

               هِملَـيع تَـاب ثُـم مـنْهم فَرِيق زِيغُ قُلُوبي ا كَادم دعب نم ةرسوفٌ     الْعءر بِهِـم ِإنَّـه 
يمح117:التوبة[﴾ر[  

  :سبب النزول 
لم أتخلف عن النبـي      : البخاري وغيره عن كعب بن مالك قال       ما أخرجه : نقل اإلمام السيوطي  

                    في غزوة غزاها إال بدرا حتى كانت غزوة تبوك وهي آخـر غـزوة غزاهـا وآذن النـاس
 - }لقد تاب اهللا على النبـي والمهـاجرين   { للرحيل فذكر الحديث بطوله وفيه فأنزل اهللا توبتنا     
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اتقـوا اهللا وكونـوا مـع       {  قال وفينا أنـزل أيـضا        }م  إن اهللا هو التواب الرحي    {  -إلى قوله   
   .1}الصادقين 

  :المعنى اللغوي 
  .2أي تميل عن الحق  :يزيغ قلوب فريق منهم

  :المعنى اإلجمالي 
إلى اإلنابة إليه وطاعته، وتاب اهللا على المهـاجرين الـذين             لقد وفَّق اهللا نبيه محمداً    

الذين خرجوا معـه   هجروا ديارهم وعشيرتهم إلى دار اإلسالم، وتاب على أنصار رسول اهللا           
ضيق من الزاد والظَّهر، لقد تاب اهللا عليهم مـن          في حر شديد، و   ) تبوك(لقتال األعداء في غزوة   

بعد ما كاد يميل قلوب بعضهم عن الحق، فيميلون إلى الدعة والسكون، لكن اهللا ثبـتهم وقـواهم               
ومن رحمته بهم أن من عليهم بالتوبة، وقَبِلَها منهم، وثبـتهم           . وتاب عليهم، إنه بهم رؤوف رحيم     

  .3عليها
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

  والمهاجرين واألنـصار الـذين عـانوا         لقد بينت اآلية الكريمة توبة اهللا على النبي         
ِإنَّـه بِهِـم رءوفٌ    {: فناسبت الفاصلة القرآنية –ساعة العسرة بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منهم        

يمحفمن رأفته ورحمته بعباده أنه ال يكلفهم ماال يطيقون وأي رأفة ورحمـة أعظـم مـن                   } ر  
  .التوبة

 أنه الرفيق بعباده ألنه لم يحملهم مـا ال          -تعالى–ومعنى الرؤوف في صفة اهللا       ":يقول الخازن   
  .4"يطيقون من العبادات 

ثَّلَاثَة الَّذين خُلِّفُوا حتَّى ِإذَا ضاقَتْ علَيهِم الَْأرض بِما رحبتْ  وعلَى ال﴿ : -تعالى–قال اهللا 
                 اللَّه وا ِإنتُوبِلي هِملَيع تَاب ثُم هِإلَّا ِإلَي اللَّه نَأ ملْجلَا م ظَنُّوا َأنو مهَأنْفُس هِملَياقَتْ عضو

 يمحالر ابالتَّو و118:التوبة [﴾ه[  
  :سبب النزول

 ابن مردويه وابن أبي حاتم من طريق العوفي عن ابـن            هأخرجما  " : نقل اإلمام السيوطي  
فتخلف أبو لبابة وخمسة معه ثم ان أبا لبابة ورجلين معـه             عباس قال غزا رسول اهللا      

  نحن في الظالل والطمأنينة مع النساء ورسول اهللا تفكروا وندموا وأيقنوا بالهالك وقالوا
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والمؤمنون معه في الجهاد واهللا لنوثقن أنفسنا بالسواري فال نطلقها حتى يكون رسول اهللا              
فرجع رسول اهللا هو الذي يطلقها ففعلوا وبقي ثالثة لم يوثقوا أنفسهم   من غزوته فقال

من هؤالء الموثقون بالسواري فقال رجل هذا أبو لبابة وأصحاب له تخلفوا فعاهدوا اهللا أن  
مر بإطالقهم فأنزل   وال يطلقوا أنفسهم حتى تكون أنت الذي تطلقهم فقال ال أطلقهم حتى أ            

وبهم اآلية فلما نزلت أطلقهم وعذرهم وبقي الثالثة الذين لم يوثقوا اهللا وآخرون اعترفوا بذن
أنفسهم لم يذكروا بشئ وهم الذين قال اهللا فيهم وآخرون مرجون ألمر اهللا اآليـة فجعـل                 
أناس يقولون هلكوا إذ لم ينزل عذرهم وآخرون يقولون عسى اهللا أن يتوب عليهم حتـى                

  .1انزلت وعلى الثالثة الذين خلفو
  :المعنى اللغوي 

  .2 مع رحبِها وسعتها:بِما رحبتْ 
  :المعنى اإلجمالي 

وهم كعب بن مالك وهـالل بـن     -وكذلك تاب اهللا على الثالثة الذين خُلِّفوا من األنصار          
، وحزنوا حزنًا شديدا، حتى إذا ضاقت علـيهم  ل اهللا  تخلَّفوا عن رسو  -ُأمية ومرارة بن الربيع   

األرض بسعتها غما وندما بسبب تخلفهم، وضاقت عليهم أنفسهم ِلما أصابهم من الهم، وأيقنوا أن               
ـ     -سبحانه وتعالى -ال ملجأ من اهللا إال إليه، وفَّقهم اهللا          ى مـا يرضـيه      إلى الطاعة والرجوع إل

  .3إن اهللا هو التواب على عباده، الرحيم بهم. سبحانه
  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية

لما تحدثت اآلية الكريمة عن توبة الثالثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وصدقوا رسـول               
 } ِإن هو التَّواب الرحيم   {:ناسبت الفاصلة القرآنية    -قوبة التي نزلت بهم     روا على الع   وصب اهللا  

  . أن تاب عليهم-تعالى–فمن رحمته 
بهم وفيه دليـل علـى أن       } الرحيم  {  يعني على عباده     }إن اهللا هو التواب     { : " يقول الخازن   

  .4" شيء-تعالى–على اهللا قبول التوبة بمحض الرحمة والكرم والفضل واإلحسان وأنه ال يجب 
ما كَان ِلَأهِل الْمدينَة ومن حولَهم من الَْأعرابِ َأن يتَخَلَّفُـوا عـن           ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

        صلَا ي مبَِأنَّه ذَِلك هنَفْس نع هِموا بَِأنْفُسغَبرلَا يو وِل اللَّهسلَـا    رو بلَـا نَـصٌأ وظَم مهيب
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                 ـبلًا ِإلَّا كُتنَي ودع نم نَالُونلَا يو يظُ الْكُفَّارغًئا يطوم طَُئونلَا يو بِيِل اللَّهي سةٌ فصخْمم
  ]120:التوبة [﴾ا يضيع َأجر الْمحسنينلَهم بِه عمٌل صاِلح ِإن اللَّه لَ

  :نى اللغوي المع
 با :نَصم بتَع .  

  .1 مجاعةٌ :مخْمصةٌ 
  :المعنى اإلجمالي 

  إذا غـزا    }ما كان ألهل المدينة ومن حولهم من األعراب أن يتخلفوا عن رسول اهللا              { 
هو نهي بلفـظ     بأن يصونوها عما رضيه لنفسه من الشدائد و        }وال يرغبوا بأنفسهم عن نفسه      { 

وال {  عطـش    }ال يصيبهم ظمـأ     {  بسبب أنهم    }بأنهم  {  أي النهي عن التخلف      }ذلك  { الخبر  
  مصدر بمعنـى وطـأ   } في سبيل اهللا وال يطؤون موطئا      {  جوع   }وال مخمصة   {  تعب   }نصب  

ب لهم  إال كت {  قتال أو أسرا أو نهبا       }نيال  {  هللا   }الكفار وال ينالون من عدو      {  يغضب   } يغيظ{ 
  .2 أي أجرهم بل يثيبهم }إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين {  ليجازوا عليه}به عمل صالح 

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بينت اآلية الكريمة حال قوم ال يصابون بظمأ أو جوع أو تعب وال يقفـون موقفـاً فـي        

 فناسـبت اآليـة     – مسجالً في صحائف أعمالهم الـصالحة        إغاظة للكفار إال كان لهم هذا العمل      
 ، فمن يعمل هذه األعمال الصالحة ال يضيع أجره          } ن اللَّه لَا يضيع َأجر الْمحسنين     ِإ { :الكريمة

  .وهو من متصف بصفة المحسنين
عملـه   ال يدع محسناً من خلقه قد أحـسن فـي            -سبحانه وتعالى -يعني ان اهللا      ":يقول الخازن 

  .3"وأطاعه فيما أمره به أو نهاه عنه أن يجازيه على إحسانه وعمله الصالح
دل هذا التذييل على أنهم كانوا بتلك األعمال محسنين فـدخلوا فـي              ":يقول الطاهر ابن عاشور   

  .4"بوجه اإليجاز }إن اهللا ال يضيع أجر المحسنين { عموم قضية 
ولَا ينْفقُون نَفَقَةً صغيرةً ولَا كَبِيرةً ولَا يقْطَعون واديا ِإلَّا كُتب لَهم             ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

 لُونمعا كَانُوا يم نسَأح اللَّه مهزِيج121:التوبة [﴾ِلي[  
  
  

                                                
 .1356 ،ص  1 أيسر التفاسير،ج1-

 .263 ،ص  1 تفسير الجاللين،ج2-

 .363 ، ص 3 تفسير الخازن ،ج 3-

 .402 ، ص 6والتنوير،ج  التحرير 4-
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  :المعنى اإلجمالي 
رة وال كبيرة في سبيل اهللا، وال يقطعون واديا في سيرهم مع رسـول     وال ينفقون نفقة صغي   

ليجزيهم اهللا أحسن ما يجزون بـه علـى أعمـالهم           ؛  في جهاده، إال كُتب لهم أجر عملهم       اهللا  
  .1الصالحة

  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بعض الطاعات مثل اإلنفاق قليالً كان أم كثيـراً والـسير فـي    لما كانت اآلية تتحدث عن     

طريق الجهاد وال يقفون موقف فيه إغاظة للكفار كما بينت اآليـة الـسابقة فهـؤالء المحـسنين      
 ِليجـزِيهم اللَّـه   { :سيجزيهم اهللا أحسن ما كانوا يعملون ، لذلك ناسبت الفاصلة أن تختم بقولـه               

لُونمعا كَانُوا يم نسَأح{   
وال كبيـرة   التي ربما يحتقرها اإلنسان لذلك بـدأ بهـا،        وال تنفقون نفقة صغيرة      ":يقول البقاعي 

اي من األودية بالـسير     ( وال يقطعون وادياً     ،وفيه إشارة إلى آية اللمز للمطوعين في الصدقات         
 وأكدت  )مضاعفاً على قدر الثبات   ( ون  ملنوا يع ، ليجزيهم اهللا من فضله  أحسن ما كا        )في الجهاد   

  .2لزيادة تلك في المشقة والنفع ، ولذا صرح فيها األجر والعمل الصالحافاصلة األولى دون هذه 
كُفَّارِ ولْيجِدوا فـيكُم     يا َأيها الَّذين َآمنُوا قَاتلُوا الَّذين يلُونَكُم من الْ         ﴿ : -تعالى–قال اهللا   

ينتَّقالْم عم اللَّه وا َأنلَماعلْظَةً و123:التوبة [﴾غ[  
  :المعنى اللغوي 

  .3أي شدة وقلة رحمة لهم :وليجدوا فيكم غلظة
  :المعنى اإلجمالي 

يقـول   ، ا من وليكم من الكفار دون من بعد منهم        يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله، قاتلو      
وكان الذين يلون المخـاطبين     . ابدءوا بقتال األقرب فاألقرب إليكم دارا، دون األبعد فاألبعد        : لهم

م كانت أقرب إلـى المدينـة مـن         ام يومئذ، والش  ابهذه اآلية يومئذ، الروم، ألنهم كانوا سكان الش       
 المؤمنين البالد، فإن الفرض أهل كل ناحية، قتاُل مـن ولـيهم      فأما بعد أن فتح اهللا على     . العراق

من األعداء دون األبعد منهم، ما لم يضطر إليهم أهل ناحية أخرى من نواحي بالد اإلسالم، فإن                 
  .4اضطروا إليهم، لزمهم عونهم ونصرهم، ألن المسلمين يد على من سواهم

  

                                                
 .363 ،ص 3 التفسير الميسر ،ج- 1

 .402 ،ص 3نظم الدرر،ج:  انظر - 2

 .229،ص 1 التبيان في تفسير غريب القرآن ،ج3-

 .574،575 ،ص  14 جامع البيان في تأويل القرآن،ج-4
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  :مناسبة الفاصلة لموضوع اآلية
بعد أن أمر اهللا المؤمنين بقتال الكفار ، الذين حولهم ، ألنهم يصدونهم عـن ديـن اهللا ،                   
وأمرهم أن يكونوا شديدين غليظين عليهم ، ثم طمأنهم أنه معهم ، ناصرهم على عدوهم ، فكـان    

، ألن اهللا ناصـر عبـاده المـؤمنين    } الْمتَّقين مع اللَّه َأن واعلَموا{: مناسباً أن تختم اآلية بقوله    
  .المتقين على الكفرة الفاجرين

أمر سبحانه المؤمنين بأن يجتهدوا في مقاتلة من يليهم من الكفار وأن يأخذوا              " :يقول الشوكاني   
م في حربهم بالغلظة والشدة والجهاد واجب لكل الكفار وإن كان االبتداء بمن يلي المجاهدين مـنه  

واعلموا { : أهم وأقدم ثم األقرب فاألقرب ثم أخبرهم اهللا بما يقوي عزائمهم ويثبت أقدامهم فقال               
  .1"أي بالنصرة لهم وتأييدهم على عدوهم ومن كان اهللا معه لم يقم له شيء} أن اهللا مع المتقين 

                                                
 .604 ، ص 2 فتح القدير ،ج -1
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  الفصل الثالث
  نيةاإلعجاز البياني في الفاصلة القرآ

  المبحث األول
   تعريف اإلعجاز البياني وأهميته وأقوال العلماء فيه

  -:تعريف اإلعجاز البياني: المطلب األول
  تعريف اإلعجاز لغة واصطالحاً: أوالً 

 :تعريف اإلعجاز لغة  -1

 جز عن اَألمر يعجِز وعجز  المعجزة لغة اسم فاعل من اإلعجاز، والعجز نقيض الحزم ع         
 عن الشيء عن ابن اَألعرابي وعجز        عاجزة  عاجز  ومرة زل عجز وعجز عاج   عجزا فيهما ورج  

فالن رْأي فالن ِإذا نسبه ِإلى خالف الحزم كَأنه نسبه ِإلى العجز ويقال َأعجزتُ فالناً ِإذا َألفَيتَـه                  
        زجعوالم جِزعقال سيبويه هو الم زجة العزجعةُ والمجِزعبالكسر على النادر والفـتح      عاجِزاً والم 
  .1على القياس َألنه مصدر والعجز الضعف تقول عجزتُ عن كذا َأعجِز

  :تعريف اإلعجاز اصطالحاً -2

  :هناك عدة تعريفات للمعجزة في االصطالح نذكر منها 
ادة ، مقرون بالتحدي سالم عـن      للع قاعلم أن المعجزة أمر خار    : " فقال عرفها السيوطي  .1

  .2"المعارضة
ظهور أمـر  : ن ي حقيقة المعجزة عند المتكلم :" فقالوعرفها اإلمام عبد القاهر البغدادي    .2

خالف العادة في دار التكليف إلظهار صدق ذي نبوة من األنبياء ، أوذي كرامـة مـن                 
 .3"تحدى به عن المعارضةاألولياء مع نكول من ي

المعجزة أمر خارق للعادة يظهره اهللا على يـد         :"فقالوعرفها الدكتور عبد السالم اللوح       .3
ع عدم معارضته ،    مدعي النبوة على وفق مراده تصديقاً له في دعواه مقروناً بالتحدي م           

 .4"وذلك كله في زمن التكليف

 عرفه الدكتور عبـد     من خالل التعريفات السابقة فإن أدق وأشمل تعريف في نظري هو ما           
  .السالم اللوح، ألنه شامل للتعريفات األخرى

                                                
 .369 ،ص 5لسان العرب ،ج:  انظر-1

 .116 ،ص2 اإلتقان في علوم القرآن ،ج-2

 .295 والقدر والنبوة ، عبد العزيز سيف النصر،ص-تعالى– انظر توضيح العقيدة في رؤية اهللا -3

  . 6عبد السالم اللوح ،ص. اإلعجاز العلمي في القرآن الكريم ،د4-
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فإنه يظهـر جليـاً مـن خـالل         ) اإلعجاز  (  تعريف هذا بالنسبة لتعريف المعجزة ، أما     
أي كونه أمراً خارقاً للعادة لم يستطع أحد معارضته         ) إعجاز القرآن (التعريفات السابقة بقولنا    

  .1"رغم تصدي الناس له
  :طالحاً تعريف البيان لغة واص: ثانياً 
بـان بيانـاً    : وجاء في المنجـد      –وهو مصدر الفعل بان وقيل مصدر بين        : البيان لغةً    .1

  .2 أي اتضح وظهر–وتبياناً 
  .3" الشّيء وانكشافُهالباء والياء والنون أصٌل واحد، وهو بعد) بين "(:يقول ابن فارس

وبان األمر يبين فهو بين ، وأبان إبانه ، وبين وتبين واسـتبان كلهـا بـنفس المعنـى                   
  .الوضوح والظهور واالنكشاف

 البيان الفصاحة واللسان ، وكالم بين أي فصيح ، والبيـان  :وقد جاء في لسان العـرب   
أي أفـصح   : السمح اللسان ، يقال فالن أبين من فالن         : كاء ، والبين من الرجال      اإلفصاح مع ذ  

  .4منه لساناً وأوضح كالماً
 أن البيان غالباً يأتي بمعنى اإلظهار ، أي القدرة على إظهـار المعـاني               القولوخالصة  

فـي    سان ، ويأتي بمعنى الفصاحة واللسان ومنه قـول النـي            بأقل األلفاظ وأيسرها على الل    
  .5")إن من البيان لسحراً(: -الحديث الصحيح 

  : يلي ما منها نذكر البيان لعلم التعريفات من العديد هناك : اصطالحاً البيان .2
 .6"عبارة عن إظهار المتكلم المراد للسامع: " الجرجاني عرفه - 1

علم يستطاع بمعرفته إبراز المعنى الواحـد فـي صـور مختلفـة             " : 7المراغي وعرفه  - 2
بقة كـل منهمـا مقتـضى الحـال، وتقييـد           تطا الداللة مع م   حضووتركيب متفاوتة في و   

االختالف بالوضوح لتخرج األلفاظ المترادفة كليث وأسد فإنها وإن كانت طرقـا مختلفـة              

                                                
 .9 فكرة إعجاز القرآن منذ البعثة النبوية حتى عصرنا الحاضر ، نعيم الحمصي،ص-1

 .48المنجد ، مادة بين، دار المشرق ، بيروت ، الطبعة الثامنة والعشرون ،ص:  انظر -2

 .327 ،ص 1 معجم مقاييس اللغة البن فارس ،ج-3

  .68،69،ص ،13لسان العرب ،ابن منظور، مجلد : انظر-4

، كتاب المرضي، بـاب إن      5767،حديث،402،ص11 صحيح البخاري بشرح ابن حجر العسقالني ، مجلد          -5
 .من البيان لسحراً

 .106 ثالث رسائل في إعجاز القرآن، ص6-

ـ         - 7 وولـي  ، ا هو السيد أحمد بن مصطفى المراغي،عالم مفسر، تخرج بدار العلوم بمصر ثم كان مدرسـاً به
علـوم  : "نظارة بعض المدارس، وعين أستاذاً للعربية والشريعة بكلية غوردون بالخرطوم، له كتـب منهـا              

 .258،ص1األعالم للزركلي، ح: هـ، انظر1371، توفي سنة "الحسبة في اإلسالم"و " البالغة
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إليراد المعنى الواحد فاختالفها إنما هو في اللفظ والعبارة ال في الوضوح والخفـاء،والالم              
 .1"ظ يدخل تحت قصد المتكلم وإرادتهأي يشمل كل لف: في المعنى الواحد لالستغراق

ومن هنا يتبين أن صناعة البيان كمثل صناعة البنيان، فمهارة اإلنسان هي التي تدفعه إلـى                
حدهم قد ينبغ فيها ويـشتهر واآلخـر قـد يفـشل           أن يتفنن في أشكال البناء وكذلك أهل اللغة فأ        

  . واالثنان قد أديا نفس المعاني
   -:أهمية اإلعجاز البياني: المطلب الثاني

 لذلك فإننا نجد أن العلمـاء قـديماً وحـديثاُ     من أعظم وجهوه اإلعجاز  اإلعجاز البياني  يعد
  : يركزون في حديثهم على هذا الوجه، حيث تكمن أهميته في عدة أمور

ة من آياتـه، وفـي   إن اإلعجاز البياني تجده في كل كلمة من كلمات القرآن، وفي كل آي           .1
  . كل سورة من سوره

 وذلـك    وقبل كل شيء باإلعجـاز البيـاني       إن التحدي األكبر لمشركي قريش كان أوالً       .2
 لبراعتهم الشديدة في فنون اللغة وبالغتهم في بيانها، فجاء التحدي في المجال نفسه الذي             

 كاإلعجاز العلمي مثالً لم تكن العرب تدرك        ىبرعوا فيه، أما بقية أنواع اإلعجاز األخر      
 . كثراً من معانيه، وذلك لقلة معرفتهم في مجال العلوم الطبيعية، وإنما تكشف فيها بعد

إن اإلعجاز البياني له الدور األكبر في حفظ القرآن الكريم من التغيير والتبديل بعد حفظ                .3
 له حيث ال يسمح بترجمة القرآن الكريم ترجمة حرفية بل تترجم معانيه             -تعالى---اهللا  

 -تعـالى –فقط وإن الترجمة ال تسمى قرآناً وليست بمعجزة ومن هنا يبقـى كتـاب اهللا                
 .محتفظاً بإعجازه البياني كما أنزل على رسول اهللا 

ي يوقفنا على ثراء هذه اللغة وعلى أسرارها وروعة بيانها كاتـساعها            إن اإلعجاز البيان   .4
 . للعديد من المترادفات، والمتقابالت، والصور الخيالية والجمالية وعلم البديع

   -:أقوال العلماء في اإلعجاز البياني: المطلب الثالث
  : أوالً أقوال العلماء القدماء

لفظ حامل، ومعنـى    :  الكالم بهذه األشياء الثالثة    وإنما يقوم :"  حيث يقول  :رأي الخطابي  - 1
به قائم، رباط لهما ناظم، وإذا تأملت القرآن، وجدت هذه األمور منه في غاية الـشرف                
والفضيلة حتى ال ترى شيئا من األلفاظ أفصح وال أجزل وال أعذب مـن ألفاظـه، وال                 

 المعاني فال خفـاء علـى       ترى نظماً أحسن تأليفاً وأشد تالؤماً وتشاكالً من نظمه، وأما         

                                                
 . 189م ، ص1980علوم البالغة، أحمد مصطفي المراغي، ،دار القلم،بيروت،لبنان، الطبعة األولى :  انظر1-
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 درجات الفضل من نعوتها وصفاتها، فتفهم اآلن واعلم أن القرآن إنما سـار معجـزاً ال        
  .1"أنه جاء بأفصح األلفاظ في أحسن نظوم التأليف مضمناً أصح المعاني

فأمـا البالغـة    :" عجاز فقال   من وجوه اإل   حيث عد البالغة وجهاً   : رأي اإلمام الرماني   - 2
منها ما هو في الوسائط بين أعلى طبقة وأدني طبقة فما كـان             : فهي على ثالث طبقات   

 .2في أعالها فهو معجز، وهو بالغة القرآن

ذكر منها نظم القرآن وأسـلوبه      " وقد حصر وجوه اإلعجاز في عشرة،        :رأي الباقالني  - 3
خارج عن األساليب المعروفة ولم يستطع العرب مجارات         ث بين بأن أسلوب القرآن    حي

القرآن في األسلوب األدبي، وأن القرآن أجاد في كل ما عرض من موضـوعات، وأن               
 .3"أساليب البيان العربي وجدت في القرآن في أعلى مستوى

: "  أن التحدي واإلعجاز في النظم والتـأليف حيـث قـال           حيث أثبت : رأي الجرجاني  - 4
وبهرهم أنهم تأملوه سورة سورة، وعشراً عشراً، وآية آية، فلم يجدوا في الجميع كلمـة               
ينبو بها مكانها، لفظة ينكر شأنها، أو يرى أن غيرها أصلح هناك أو أشـبه أو أحـرى                  

ظامـاً والتئامـاً، وإتقانـاً      وأخلق، بل وجدوا اتساقاً بهر العقول وأعجز الجمهـور، ون         
 .4"وإحكاماً

   -:ثانياً أقوال العلماء المحدثين
 أن الوجه األساسي في إعجـاز القـرآن   يري مصطفى صادق الرافعي: رأي الرافعـي   - 1

الكريم يكمن في نظمه مع بعض الوجوه األخرى لإلعجاز، وحصر مظـاهر اإلعجـاز      
  : في ثالثة

  . الحروف وأصواتها - 1
 . الكلمات وحروفها - 2

 . الجمل والكلمات - 3

مـت أن    فأنت تعلم اآلن أن سر اإلعجاز في النظم، وأن لهذا النظم ما بعده، وقد عل               :"حيث يقول 
فالحرف الواحد فـي القـرآن   : "في الحروف والكلمات والجمل، إلى أن يقول    : جهات النظم ثالثة  

                                                
 . 27 ثالث رسائل في إعجاز القرآن، ص1-

 .72 ثالث رسائل في إعجاز القرآن ، ص-2

 . 192 إعجاز القرآن، الباقالني، ص-3

دار :  دالئل اإلعجاز في علم المعاني، ،أبو بكر عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمـد الجرجـاني ،الناشـر                   -4
 . 28 ، ص1995 بيروت الطبعة األولى ، –الكتاب العربي 
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ألنه يمسك الكلمة التي هو فيها ليمسك بها اآلية واآليات الكثيرة، وهذا هـو              : معجز في موضعه  
  .1"السر في إعجاز جملته إعجازاً أبدياً

ويرى أن اإلعجاز في بيان القرآن وأسلوبه ونسقه البياني وتصويره الفني، حيث            : سيد قطب  -2
مرحلة الثانية عن إدراك بعض     ل مر بثالث مراحل فتحث في ا      نبين أن تذوق الجمال في القرآ     

مواضع الجمال المتفرقة التي قام بها المفسرون واألدباء، فأثنى على اإلمام الزمخـشري فـي               
، ثم لفت االنتباه فـي      )النظم القرآني ( يانية في الكشاف، وعلى الجرجاني في نظريته        لفتاته الب 

 وأن الـسابقين لـم      مة الموجدة للجمال الفني القرآني    المرحل الثالثة إلى إدراك الخصائص العا     
  2.يبينوها، فهي تكمن في التصوير الفني في األسلوب القرآني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 .211 إعجاز القرآن والبالغة النبوية ، ص1-

 .32-29قطب،دار الشروق، صالتصوير الفني في القرآن، سيد :  انظر-2
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  المبحث الثاني 
  الظواهر البالغية في فواصل سورتي األنفال والتوبة

  
  : مطالب أربعةويشتمل على 

  
  التأكيد: المطلب األول

  التقديم والتأخير: المطلب الثاني 
  اإللتفات: المطلب الثالث 
  اراإلظهار في موضع اإلضم: المطلب الرابع 
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  المبحث الثاني 
  الظواهر البالغية في فواصل سورتي األنفال والتوبة

  :التأكيد : المطلب األول
تظهر أهمية التأكيد من حيث كونه من أهم مباحث علم المعاني ، ذلك العلم العظيم نفعـاً            

ائدتـه إزالـة   اعلم أن التأكيد تمكين الشيء في نفسه وتقويـة أمـره ،وف         :"وفي ذلك يقول العلوي   
  .1"الشكوك ، وإماطة الشبهات عما أنت بصدده ، وهو دقيق المأخذ ، كثير الفائدة

فال عجب أن يزين األسلوب لغتنا العربية بأداة  أو أكثر من أدوات التأكيد، ولكنـه مـا                  
ن إلَّا ِلحاجة، فأدوات التأكيد تقرع النَّفوس الرافضة، وتُجابه األفكار المعاندة، فتدعو إلى التَّبين              كا

  .والتَّبصر
إن التَّوكيد في فواصل اآليات جاءت في حركة مرنة، وتنوعٍ يتناغم مع حركة المعنَـى               

  .  ين تحتاج إلى ما يزيل ترددهاورسوخه في النَّفس البشرية، فهو يكشف عن خبايا النُّفوس ح
فاألسلوب في كّل األحوال يجب أن يراعي حال المخاطَب، فإذا كان المخاطـب خـالي               
الذّهن فيساق الكالم من غير توكيد، ويؤكَّد للمتردّد الشَّاك، ويضاعف التوكيد للمنكـر، ويـسمى               

  .إلنكارياألول االبتدائي، والثَّاني الطَّلبي، والثَّالث ا
وقد اختلف التَّأكيد من موقعٍ آلخر، فهناك فواصل جاءت مؤكَّدة بمؤكّد واحد، في أغلـب      

إن (،أو مؤكَّـدة ب   ) إن والالم (، وهناك فواصل اشتملت على مؤكّدين     )إن(األحيان يكون الحرف    
  .،  وهناك فواصل جاءت مؤكَّدة بثالثة مؤكّدات)وضمير الفصل

فاصلةً من إجمالي   ) 51(اصل سورتي األنفال والتوبة، فوجدتُ التوكيد في        وقد تتبعتُ فو  
، وقد قسمتُ الفواصل المشتملة على التوكيد إلى أربعة أقسام، وهـي            )94(فواصلهما التي بلغت    

  :على النحو التالي
ـ  -1 واطن يعجـز   حرفٌ في العربية اشتُهر في صالحيته للتَّأكيد في م        ) إن): (إن ، أن  ( التَّأكيد ب

عنه غيرها، وال يحسن فيها سواه، من أجل ذلك رأينا من خالل استعراضنا لمواطن التَّوكيد فـي       
  .الفواصل المختلفة

    
  
  
  
  

                                                
 .176،ص2 الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، ليحيى بن حمزة العلوي،ج-1
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  ):إن ، أن(والجدول التالي يبين الفواصل المؤكدة بـ 
 سورة األنفال: أوالً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل
 10 يمِإن اللَّه عزِيز حك  .1

 13 فَِإن اللَّه شَديد الْعقَابِ  .2

3.  يملع يعمس اللَّه 17 ِإن 

 25 َأن اللَّه شَديد الْعقَابِ  .4

5.  يمظع رَأج هنْدع اللَّه َأن28 و 

 43 ِإنَّه عليم بِذَات الصدورِ  .6

7.  ابِرِينالص عم اللَّه 46 ِإن 

8.  يمكح زِيزع اللَّه 49 فَِإن 

9.  بِيدبِظَلَّامٍ ِللْع سلَي اللَّه َأن51 و 

 52 ِإن اللَّه قَوِي شَديد الْعقَابِ  .10

11.  يملع يعمس اللَّه َأن53 و 

12.  ينالْخَاِئن بحلَا ي اللَّه 58 ِإن 

 63 يز حكيمِإنَّه عزِ  .13

14.  يمحر غَفُور اللَّه 69 ِإن 

15.  يرصب لُونما تَعبِم اللَّه72 و 

16.  يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه 75 ِإن 

 سورة التوبة: ثانياً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل
1.  رِينخْزِي الْكَافم اللَّه َأن2 و 

2.   اللَّه ِإنينتَّقالْم بح4 ي 

3.  يمحر غَفُور اللَّه 5 ِإن 

4.  ينتَّقالْم بحي اللَّه 7 ِإن 

5.  يمظع رَأج هنْدع اللَّه 22 ِإن 

6.  يمكح يملع اللَّه 28 ِإن 

7.  ونصبتَرم كُمع52 ِإنَّا م 

8.  م خْرِجم اللَّه ِإنونذَر64 ا تَح 

9.  قُونالْفَاس مه ينقنَافالْم 67 ِإن 

10.  ِإن اللَّه زِيزع يمك71 ح 
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11.  َأنو اللَّه لَّاموبِ ع78 الْغُي 

12.  ينقمِ الْفَاسنِ الْقَوى عضرلَا ي اللَّه 96 فَِإن 

13.  يمحر غَفُور اللَّه 102- 99 ِإن 
14.  يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه 115 ِإن 

15.  يمحوفٌ رءر بِهِم 117 ِإنَّه 

16.  يننسحالْم رَأج يعضلَا ي اللَّه 120 ِإن 

 123 الْمتَّقين مع اللَّه َأن واعلَموا  .17

ت  ي تتج اوز م  ا ع دَّه البالغی  ون لھ ا، م  ن    ووظیفتھ ا الَّ ) إنَّ(ولق د أش ار الجرج  اني إل ى أھمی  ة    
فأس قطتَّھا،  ) إنَّ(حتَّى إذا جئت إلى :"... حیث قدرتھا على الرَّبط بین الكالم بعضھ ببعض، حیث قال  

ورأیت الثَّاني منھا قد نَبا ع ن األول، وتج افى معن اه ع ن معن اه، ورأیت ھ ال یتَّ صل ب ھ وال یك ون من ھ               
  .1"بسبیل

وأنَّى یمكن أن یح سن غیرھ ا ف ي مكانھ ا، ول و كان ت فق ط ل ربط الك الم بع ضھ ب بعض َلَح ُسن                 
: ن رى الزَّرك شي یق ول   غیرھا من حروف الرَّبط؛ ولكنَّھا تْحمل ما ال یحمل ھ غیرھ ا م ن مع اٍن، ول ذا          

وم ا یك ون التَّعلی ل إلَّ  ا    . 2"وج واُب س ؤاٍل مق  دَّر  مفی دٌة للتَّعلی ل،   ) إنَّ(واعل م أنَّ ك لَّ جمل ٍة ُص ّدرت ب  ـ    "
حینما تتشوق النَّفس ِلحاجٍة عند تزاحم المعاني وتدافعھا وانفتاح النَّص لھا، أو عند غرابٍة ما یشھدھا      

ٌل م ا، أو وھ ٌم م ا یدفع ھ     النَّص، أو َبعد طلٍب من أْمٍر أو نھٍي وغیره ینق دح ف ي ذھ ن المتلّق ي ل ھ س ؤا       
أح دھما  : بالك سر والتَّ شدید عل ى أوج ھٍ    ) إنَّ: "(وبمثل ال ذي قال ھ الزَّرك شي، َذك ر ال سَّیوطي        . بالتَّوكید

والتَّأكی د بھ ا أق وى م ن التَّأكی د      : قال عبد القاھر) إنَّ اهللا غفوٌر رحیٌم(التَّأكید والتَّحقیق، وھو الغالب       
والثَّ اني  . عھا بحسب االستقراء ج واب ل سؤاٍل مق دَّر، إذا ك ان لل سَّائل فی ھ َظ نٌّ       أكثر مواق : باللَّام، وقال 

  .4"  وھو نوع من التَّوكید)واستغفروا اهللا إنَّ اهللا غفوٌر رحیٌم( ومثلوه بنحو3للتَّعلیل، أثبتھ ابن ِجّني
في الفواصل فإنَّھا كانت دائم ًا م ن الُح سن بحی ث ال     ) إنَّ(وفي كّل األحوال الَّتي وردت فیھا     

ستغناء عنھا، أو استبدالھا بغیرھا، ِلما لھا من ُق درٍة عل ى رْب ط الك الم بع ضھ ب بعض، وھ ي         یمكن اال 
َف َسبِّْح ِبَحْم ِد َربِّ َك َواْس َتْغِفْرُه ِإنَّ ُھ       : -تع الى –إضافة إلى ذلك تفید التَّعلیل في أغلب مواض عھا، ق ال           

ھن  ا غی  ر مق  صود ب  ھ رّد إنك  ار، وال إزال  ة  )إن(وحی  ث ك  ان التوكی  د ب  ـ  ). " 3:الن  صر ( َك  اَن َتوَّاب  ًا
إلف  ادة االھتم ام ب  الخبر وتأكی ده، وق  د   ) إن(ت ردد، إذ ال یفرض  ان ف ي جان  ب المخاط ب، فق  د تمخ ض     

فاء الترتیب والتسبب وتفید التعلی ل،  إذا جاءت على ھذا الوجھ،أن تغني غناء ) إن(تقرر أن من شأن    
  .5"وربط الكالم بما قبلھ كما تفیده الفاء

یحتم  ل التعلی  ل ف  ي جمی  ع مواض  ع وروده ف  ي الق  رآن   ) إن(لق  د ب  ان للباح  ث أن ھ  ذا الح  رف   
ع ھ ذا الح رف   الكریم، وھو حین یرد كذلك یحتاج إلى مزید تأمل، لیحس المتأم ل بارتیاح ھ م ن وض      

َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْیُكْم َوِمیَثاَقُھ الَِّذي َواَثَقُك ْم   : -تعالى–ومثال ذلك قول اهللا . موضعھ من السیاق  
  ). 7:المائدة (ِت الصُُّدوِر ِبِھ ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َعِلیٌم ِبَذا

  ):إنَّ واللَّام( التَّأكید بـ-2
                                                

 .316بد القاھر الجرجاني، ص  دالئل اإلعجاز، لع-1
 .406 ص2  البرھان في علوم القرآن، ج-2
ول  د بالموص  ل وت  وفي ببغ  داد س  نة  . م  ن أئم  ة االدب والنح  و، ول  ھ ش  عر :  عثم  ان ب  ن جن  ي الموص  لي، أب  و الف  تح  -3

 4األع الم للزركل ي، ج  .(و  اللم ع ف ي النح و   ف ي اللغ ة،   " الخ صائص  " م ن ت صانیفھ     .  عاما 65ھـ، عن نحو    392
 ). 204ص

 .454 ص1  اإلتقان في علوم القرآن، ج-4
 .419 ص16ج:  التحریر والتنویر-5
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مواض ع،  ) 4(ورد ھذا النَّوع من التَّوكید في فواصل اآلیات في سورتي األنفال والتوبة ف ي       
ولھ ذا َزحَلقوھ ا ع ن    تفی د تأكی د م ضمون الجمل ة،     " وتسمى ھذه اللَّام الُمزحَلق ة، وھ ي ح رُف توكی ٍد           

كان ت بمنزل ة تك رار الجمل ة ث الث      ) إنَّ(صْدر الجملة كراھیة ابتداء الكالم بمؤكَدین، وإذا جاءت مع   
  .1"أفادت التَّكریر مرتین، فإذا دخَلت اللَّام صارت ثالثًا) إنَّ(مرات، ألنَّ 

ألنَّ ھ إذا ك ان الك الم م ع المنِك ر،      " منِك ر، فھ و ممَّ ا َیْح ُسن     وأمَّا الجم ع بینھم ا وجْع ل ذل ك لل       
كانت الحاجة إلى التَّأكید أشدَّ، وذلك أنَّھ أحوج ما تكون إلى الّزیادة ف ي تثبی ت خب رك، إذا ك ان ھن اك       

  . 2"َما یدفعھ وینِكر صحَّتھ
  : واللَّام)إنَّ(والجدول التالي یبین الفواصل المؤكدة بـ 

 سورة األنفال: أوالً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل

1. يملع يعملَس اللَّه ِإن42 و 

 سورة التوبة: ثانياً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل

1. ونبلَكَاذ مِإنَّه لَمعي اللَّه42 و 

2. ونبلَكَاذ م107 ِإنَّه 

3. ِإن يماهرا ِإبلََأوه يمل114 ح 

  
  "): ھم -ھو"إنَّ وضمیر الفصل  ( التَّأكید بـ-3

وس  مي " ل  ضمیر الف  صل ش  أٌن عظ  یٌم ، حی  ث یق  وم ب  أدوار ال یق  َوى غی  ره عل  ى القی  ام بھ  ا،  
) ھ و (زی ٌد ھ و الق ائم، فل و ل م ت أِت ب ـ       : ضمیر الفصل ألنَّھ یف صل ب ین الخب ر وال ّصفة، وذل ك إذا قل تَ              

تع یَّن أْن یك ون الق ائم خب رًا ع ن      ) ھ و (صفة لزید، أو خبرًا عنھ، فلمَّا أتی َت ب ـ     الحتمل أْن یكون القائم     
: أمَّ ا الوظیفت ان األخری ان فُھم ا كم ا یق ول ال سَّیوطي       . ، وھذه ھي الوظیفة األولى لھ في الجملة    3"زید

  .4"ابع، والتَّأكید واالختصاصاإلعالم بأنَّ ما بعده خبر ال ت: ولضمیر الفصل ثالثُة فوائٍد"
واالخت صاص إنم ا یك  ون م ن خ  الل اخت صاص الم سند إلی  ھ بالم سند دون غی  ره، كم ا ی  رى        

  .5"وفائدة ضمیر الفصل الداللة على اختصاص المسند إلیھ بالمسند دون غیره:"الشوكاني
" ل یفید معنى الحصر، أي حصر المعَنى في المسند إلی ھ ونفی ھ عمَّ ن س واه      إنَّ ضمیر الفص  

ومن طرق الحصر ضمیر الفصل نحو زیٌد ھو القائم، ویفید إثب ات القی ام ل ھ ونفی ھ ع ن غی ره، ومن ھ              
  .6)"َأم اتَّخذوا من دونھ أولیاء: (بعد قولھ) فاهللا ھو الولي(

  :وقد ورد ھذا النَّوع من التأكید في أربعة مواضع من السورة، وھو
 رقم اآلية الفاصلة مسلسل

                                                
 .408 ص2 البرھان في علوم القرآن، ج-1
 .327 دالئل اإلعجاز، ص-2
 .372 ص1 شرح ابن عقیل، ج-3
 .55 ص1  اإلتقان في علوم القرآن، ج-4
 .58 ص1 َفْتح القدیر، ج-5
 .251، لمحمد بن إسماعیل الصنعاني، ص)ة اآلملإجابة السائل شرح بغی( أصول الفقھ المسمى - 6
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1.  يملالْع يعمالس وه 61 ِإنَّه 

2.  قُونالْفَاس مه ينقنَافالْم 67 ِإن 

3.  التَّو وه اللَّه َأنويمحالر 104 اب 

4.  يمحالر ابالتَّو وه اللَّه 118 ِإن 

یظھ  ر جم  ال ض  میر الف  صل ف  ي ال  نَّّص القرآن  ي، س  یما الفواص  ل الم  شتملة عل  ى أس  ماء اهللا   
الح  سنى، تنب  ع م  ن أنَّ  ھ َی  ِرد ف  ي س  یاقات معیَّن  ة یح  صر ال  ضمیر فیھ  ا مع  اني ال  صفات عل  ى الم  ولى    

 سواه، ولئن كان ھن اك م ا یحتم ل مع ھ اش تراك ف ي فع ل م ا ف إنَّ ض میر الف صل              وحده، وینفیھا عمَّن  
  . یخلص المعنى من أوھام الّشركة

  
  
  
  :التأكید بطرق أخرى-4

وال  الم الدال  ة عل  ى ) ق د : (ھن اك ط  رق أخ  رى للتأكی د خ  الف األدوات الت  ي ت م ذكرھ  ا ، مث  ل     
، ون ون التوكی د الثقیل ة، وإع ادة ض میر      وحرف الت سویف، وال سین، والح صر   ) قد(الَقَسم والمقترنة بـ  

   .1الفصل، وما النافیة مع الباء في الخبر، ولكنَّ، وأَلا التي لالستفتاح
  :وفیما یلي جدول یبین الفواصل التي ُأكدت بمثل ھذه المؤكدات

 سورة األنفال: أوالً 

 اآلية رقم الفاصلة مسلسل
 23 تَولَّوا وهم معرِضونلَ 1

2 ونرالْخَاس مه 37 ُأولَِئك 

3 نُونْؤملَا ي م55 فَه 

4 تَّقُونلَا ي مه56 و 

 سورة التوبة: ثانياً 

 اآلية رقم الفاصلة مسلسل
1.  ونددتَري بِهِميي رف م45 فَه 

2.  ذَِلك وه زالْفَو يمظ72 الْع 

 74 نَصير ولَا وِلي من الَْأرضِ في لَهم وما  .3

4.  ُأولَِئكو ماتُ لَهرالْخَي ُأولَِئكو مه ونحفْل88 الْم 

5.  ذَِلكو وه زالْفَو يمظ111 الْع 

 ھ ذه ال سورة س بٌب    ویتضح مما سبق أنَّ ِذْكر أحوال المنِكرین المعاندین م ن الكف رة والمن افقین ف ي         
  .مھمٌّ لَفھم حْشد السورة لھذا الكّم من أدوات التَّوكید

                                                
 .420 – 408 ص2 البرھان في علوم القرآن، ج1-
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  :التَّقدیم والتَّأخیر: المطلب الثاني
في اللغة العربیة یقف دل یًال س اطعًا عل ى م ا تكتن زه اللغ ة العربی ة م ن             ) التقدیم والتأخیر (إن  

إذ إنَّ طاق   ات اإلیح   اء، . طاق   ات إیحائی   ة، وم   ستویات تعبیری   ة، قلم   ا توج   د ف   ي لغ   ة م   ن اللغ   ات    
ومستویات الداللة تتماوج مع حركة اللفظ في الجملة من حیث تقدمھ أو تأخره، بحیث یك ون المعَن ى           

  .تبعًا للَّفظ، وحالة استقراره في الجملة
  
  
إنَّھ باٌب كثیُر الفوائد، جمُّ المحاسن، واسُع التصرف، وال َتزاُل ترى شعرًا یروقك مسمعھ،       "

موقعھ، ثم َتنظر فتجد سبَب أْن راقك ولطف عندك أْن ُقّدم فیھ شيٌء، وحوَّل اللَّفظ ع ن       ویلطف لدیك   
   .1"مكان إلى مكان

فمن ذ وض  ع اللبن  ات األول  ى عل  ي ی  ّد الجرج اني، بابتك  اره نظری  ة ال  نَّْظم القائم  ة عل  ى رْص  د    
حو، والدراسات الكثیرة في ھذا المجال محاِول ًة  حركة المعَنى في الجملة وفق ترتیبات قواعد علم الن      

  .أْن تقف على أسرار الجمال، ومواطن اإلعجاب فیھ
وقد اكتفى سیبویھ ف ي تعلیل ھ ظ واھر التَّق دیم والتَّ أخیر ف ي الجمل ة بالعنای ة واالھتم ام، حی ث              

 .2" یھم انھم ویعنی انھم  كأنَّھم یقدمون الَّذي بیانھ أھ م لھ م ، وھ م ببیان ھ أعن ى، وإْن كان ا جمیع اً               : " قال
واعلم أنَّ ا ل م نج دھم اعتم دوا فی ھ ش یئًا َیج ري مج رى األص ل غی ر            : " ممَّا دفع الجرجاني إلى القول    

  . وھو یشیر إلى سیبویھ في ذلك. 3"العنایة واالھتمام
ن جمالی  ات التَّق  دیم والتَّ  أخیر إال أنَّ  ھ ال یمك  ن أْن  وم  ع علمن  ا أنَّ العنای  ة واالھتم  ام واح  دٌة م    

وقد وقع في ظنون النَّاس أنَّھ یكفي أْن ُیقال إنَّھ ق دَّم للعنای ة   "ُتختزل تلك الجمالیات فقط في ھذا اللون     
  .4"وألنَّ ِذكره أھم، ولتخیلھم ذلك قد َصُغر أْمر التَّقدیم والتَّأخیر في نفوسھم، وھوَّنوا الخطب فیھ

  :ولقد قسم الجرجاني التقدیم والتأخیر إلى قسمین  
وذلك في كل ش يء أقررت ھ م ع التق دیم عل ى حكم ھ ال ذي ك ان علی ھ،               " :تقدیم على نیة التأخیر     -1

لعام ل،   وك ذلك فیم ا یخ تص بمتعلق ات ا    5) "ضرب عمرا زید( كالمفعول إذا قدمتھ على الفاعل  
كتقدیم المفعول بھ على فعلھ، وتقدیم الحال على فعلھ، وتق دیم الظ رف والج ار والمج رور عل ى            

  .6"فعلھما، وتقدیم الخبر على المبتدأ، وھو في الغالب یفید االختصاص 
م إل ى حك م، وتجع ل ل ھ باب ًا غی ر       ولكن على أن تنقل الشيء ع ن حك    ":تقدیم ال على نیة التأخیر  -2

بابھ، وإعرابًا غیر إعرابھ، وذلك أن تجيء إلى اس مین یحتم ل ك ل واح د منھم ا أن یك ون مبت دأ                
  . 7)"زید ضربتھ(و) ضربت زیدًا: (ویكون اآلخر خبرا لھ فتقدم تارة ھذا على ذاك كقولك

ض ف ي غی ر عام ل، كتق دیم لف ظ عل ى آخ ر، ف ي موض ع، ث م           فھو إذن تقدیم  ألفاظ بعضھا على بع          
  .تأخیره في موضع آخر

                                                
 .106 دالئل اإلعجاز، ص-1
 .6 ص1 الكتاب، لسیبویھ، ج-2
 .107دالئل اإلعجاز، ص-3
 .107 المرجع السَّابق، ص-4
  .107 نفس المرجع، ص-5
 .49 التعبیر القرآني، لفاضل السمرائي، ص-6
 .107 ، 106دالئل اإلعجاز، -7
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وثانیھما أْن : "واعتبر العلوي أن الغرض الثاني للتقدیم والتأخیر أنھ لمراعاة السجع في قولھ   
ثیر من وھو ما ال یقول بھ ك. 1"یكون تقدیمھ من أجل مراعاة المشاكلة لرؤوس اآلي في التَّسجیع

  .وإن كان كثیر من المفسرین یرى ذلك- 2البیانیین
وإعج از الق رآن   : " حی ث یق ول ال رَّازي   -تع الى –ومن المفسرین من یرى أن ھذا ال یلیق بك الم اهللا       

ع، ویجعل المعنى تبع ًا  لیس في السجع، وذلك ألن الشاعر یختار اللفظ الفاسد لضرورة الشعر والسج 
  .3" بیَّن الحكمة على ما ینبغي، وجاء باللفظ على ما ینبغي-تعالى–للَّفظ، واهللا 

وعلیھ، لیس تعلیل التقدیم والتأخیر لرعایة رؤوس اآلي، أو الفواصل كاٍف، وإنم ا م ن تم ام            
َن ى ودقت ھ وتمام ھ م ع م ا یحمل ھ م ن وج وه بالغی ة          اإلعجاز أْن یجتمع األمران معًا، أْمُر سالمة المع  

مختلفة یشعُّ بھا اللَّفظ، وأْم ُر مراع اة جمالیَّ ات س بك العب ارة، وعذوب ة قف ل اآلی ة بھ ا مراع اًة إلیق اع                    
: آیاٍت سبقتھا، وآیاٍت تتلوھا، وھما معًا ما یتمُّ بھ اإلعجاز، أمَّا غیر ذلك فھو ممَّ ینطبق على الشُّعراء    

  .رھمشعرھم ونث
وقد تتبعُت الفواصل التي جاء فیھا تقدیم وت أخیر، وجعلُتھ ا أربع ة أق سام، وذل ك عل ى النح و             

  :التالي
  :الفواصل الَّتي تقدَّم فیھا الجار والمجرور على متعلقھ أو المسند: أوًال

 سورة األنفال: أوالً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل
 28 موَأن اللَّه عنْده َأجر عظي  .1

2.  يرقَد ءلَى كُلِّ شَيع اللَّه41 و 

 47 واللَّه بِما يعملُون محيطٌ  .3

4.  يملع ءبِكُلِّ شَي اللَّه 75 ِإن 

 سورة التوبة: ثانياً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل
1.  يمظع رَأج هنْدع اللَّه 22 ِإن 

 39 لِّ شَيء  قَديرواللَّه علَى كُ  .2

3.  نُونْؤمكَِّل الْمتَوفَلْي لَى اللَّهع51 و 

4.  ونصبتَرم كُمع52 ِإنَّا م 

5.  ملَهو ذَابع يمق68 م 

 74 نَصير ولَا وِلي من الَْأرضِ في لَهم وما  .6

7.  ملَهو ذَابع 79 َأِليم 

 115 للَّه بِكُلِّ شَيء عليمِإن ا  .8

                                                
 .71 ص2الطراز، ج-1
 .250الخصائص، ألبي الفتح عثمان بن جني، ص: انظر-2
 .82 ص15 مفاتیح الغیب، ج-3
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 سورة األنفال: أوالً 

 رقم اآلية الفاصلة مسلسل
9.  يمحوفٌ رءر بِهِم 117 ِإنَّه 

  :االلتفات: المطلب الثالث
االلتفات فنٌّ جلیٌل من فنون البالغة العربیة، جرى اللسان العربي ق دیمًا وح دیثًا عل ى س ننھ،       

راث األدب ي ِش عرًا ك ان    ولھ حظٌّ عظیٌم من تراث العرب البالغي، فضًال عن حضوره الوافر ف ي التُّ       
اعلم أنَّ االلتفات من أَجلِّ علوم البالغة وھو أمیر جنودھ ا،  : "وألھمیتھ امتدحھ العلوي قائالً . أو نثراً 

  . 1"والواسطة في قالئدھا وعقودھا
حد كبیر عن معناه فإن األصل الثالثي للفظ یكشف إلى  :  فإذا ما أردنا التَّأمُّل في معنى االلتفات لغة

: لف  ت وجھ  ھ ع  ن الق  وم  :"ف  ي اللغ  ة ی  شیر إل  ى التَّح  وُّل واالن  صراف   ) لف  ت(االص  طالحي، فالفع  ل   
  . )2("صرف وجھھ إلیھ: صرفھ، وتلفت إلى الشيء، والتفت إلیھ

ات اإلن سان یمین ًا   وسمي ب ذلك أخ ذا ل ھ م ن التف      "ولعل ھذا ھو مكمن السر في التَّسمیة بھذا االسم،      
وشماًال، فتارة ُیقبل بوجھھ وتارة كذا، وتارة كذا، فإنھ ینتقل من صیغة إلى صیغة، ومن خط اب إل ى     

  . )3("غیبة، ومن غیبة إلى خطاب إلى غیر ذلك
ھو العدول من أس لوب ف ي الك الم إل ى أس لوب آخ ر        ":إنَّ أسلوب االلتفات في معناه االصطالحي         

،وھو كما نرى تعریف شامل لم یقتصر على ذكر أوج ھ الك الم م ن خط اب وغیب ة       )4("مخالف لألول 
ھ و الع دول م ن غیب ة إل ى خط اب       :وھذا أحسن من قولن ا  : "وتكلم، ویعلل العلوي لھذا التَّعریف قائالً   

 أن االلتف  ات ق  د یك  ون م  ن   وم  ن خط  اب إل  ى غیب  ة ألن األول یع  م س  ائر االلتفات  ات كلھ  ا، وال ش  ك     
  .5"الماضي إلى المضارع وقد یكون على عكس ذلك

ومن أوائل الذین بانوا عن جمالیة االلتفات ووظیفتھ في الجملة ھو الزمخشري حین شرع 
 - تعالى–في تفسیر سورة الفاتحة، وبحث عن سر االلتفات من الغیبة إلى الخطاب فیھا، في قولھ 

 ] ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن  َماِلِك َیْوِم الدِّیِن  الرَّْحَمِن الرَِّحیِم الَحْمُد ِهللا َربِّ الَعاَلِمیَن [:
ھذا یسمَّى االلتفات في : ن قلَت ِلَم َعَدل عن لفظ الغیبة إلى لفظ الخطاب؟ قلُتفإ ". }5- 2:الفاتحة{

علم البیان، وقد یكون من الغیبة إلى الخطاب ومن الخطاب إلى الغیبة، ومن الغیبة إلى التكلم، وذلك 
لك على عادة افتنانھم في الكالم، وتصرفھم فیھ، وألن الكالم إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب كان ذ

أحسن تطریًة لنشاط السامع، وإیقاظًا لإلصغاء إلیھ من إجرائھ على أسلوب واحد، وقد تختص 
والنص القرآني یكتنز بظاھرة االلتفات، وھي ظاھرة تستحق المزید من   .6"مواقعھ بفوائد

  .واطن الجمال فیھاالدراسات التي ینبغي أْن تنفرد لھا، و تبین عن مواقع الُحسن، وتكشف عن م
إن صور االلتفات كثیرة ومتنوعة في القرآن الكریم، فھي قد تكون انتقال م ن الغیب ة إل ى الخط اب               

  .كآیات سورة الفاتحة الَّتي أوردتُّھا َقبل قلیل
حیث انتقل } 89-88:مریم{]  ِجْئُتْم َشْیًئا ِإداَلَقْد  َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا[ : - تعالى–أو كقولھ 

، والفائدة الحسنة )لقد جئتم: (إلى المخاطب في قولھ) وقالوا:(- تعالى–من الخطاب للغائب في قولھ 

                                                
 .131 ص2 الطراز، ج-1

 .214 ص13 لسان العرب، ج2-
 ،131 ص2الطراز، ج3-
 .131المرجع السابق، ص4-
 .132 ، ص2 الطراز، ج-5
 .56 ص1 الكشَّاف، ج-6
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 والتعرض لسخطھ، - تعالى–زیادة التسجیل علیھم بالجرأة على اهللا : " التي یراھا ابن األثیر ھي
  .1"ه، كأنَّھ یخاطب قومًا حاضرین بین یدیھ، منِكرًا علیھم وموبخًا بھموتنبیھ لھم على ِعظم ما قالو

  :-تعالى–كقولھ ومن صوره أیضا الرجوع من الخطاب إلى الغیبة   
رِّ َوالَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي الُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِریٍح َطیَِّبٍة َوَفِرُحوا ُھَو الَِّذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي الَب [

ِبَھا َجاَءْتَھا ِریٌح َعاِصٌف َوَجاَءُھُم الَمْوُج ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َوَظنُّوا َأنَُّھْم ُأِحیَط ِبِھْم َدَعُوا اَهللا ُمْخِلِصیَن َلُھ 
  } 22:یونس {]ْیَتَنا ِمْن َھِذِه َلَنُكوَننَّ ِمَن الشَّاِكِریَنالدِّیَن َلِئْن َأْنَج

إل ى الغیب ة   ) كن تم ف ي الفل ك   : ( -تع الى –وفي ھذه اآلیة صرف الكالم من الخطاب ف ي قول ھ       
أن ھ ذك  ر لغی رھم ح  الھم، لیعج بھم منھ  ا ك  المخبر    "وفائ  دة ذل  ك  ) وج  رین بھ م  : ( -تع الى –ف ي قول  ھ  

ھ ي أنھ م ك انوا    "، أو أن االنتقال من الخطاب للغیب ة ف ي اآلی ة    2"ار علیھم لـــھم ویستدعي منھم اإلنك   
فھم ف ي مق ام ال شھود والوج ود،ثم لم ا ج رت بھ م        ) كنتم في الفلك(في مقام الخطاب كائنین في الفلك     

  .3"الریح ذھبوا بعیدًا عن مقام الخطاب فالءم ھذه الحال طریق الغیبة
ھو المقت والتبعید والطرد، وھو الالئق بح ال ھ ؤالء،   : "وھناك َمن یرى أنَّ سرَّ االلتفات في اآلیة       

  .4"ألن من كان صفتھ أن یقابل إحسان اهللا إلیھ بالكفران، كان الالئق بھ ما ذكرناه
تلك إذن بعض من نماذج االلتفات في القرآن الكریم بعامة، ولقد تتبعُت االلتفات في فواصل      
س  ورتي األنف  ال والتوب  ة فوجدت  ھ ج  اء عل  ى ص  ورتین وھ  ي االلتف  ات م  ن الغیب  ة إل  ى الخط  اب وم  ن   

ن وذل ك ف ي ثالث ة مواض ع ، موض عین م ن الغیب ة إل ى الخط اب ، وموض ع م             : الخطاب إل ى الغیب ة      
  .الخطاب إلى الغیبة

 اْلَع  َذاَب ِبَم  ا ُكْن  ُتْم    َف  ُذوُقوا ِعْن  َد اْلَبْی  ِت ِإلَّ  ا ُمَك  اًء َوَت  ْصِدَیةً   َص  َلاُتُھْم َوَم  ا َك  اَن  ﴿: -تع  الى– ق  ال - 1
 ]35: األنفال  [﴾َتْكُفُروَن

 َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ َواللَّ ُھ ِبَم ا    َكالَِّذیَن َخَرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َبَطًرا َوِرَئاَء النَّاسِ   َوَلا َتُكوُنوا  ﴿ - 2
 ] 47:األنفال [﴾ ُمِحیٌط َیْعَمُلوَن

 ِب َأْمَواِلِھْم َوَأْنُف ِسِھْم ِف ي َس ِبیِل اللَّ ِھ َوالَّ ِذیَن َآَوْوا َوَن َصُروا        َآَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِإنَّ الَِّذیَن   ﴿ - 3
 َبْع  ٍض َوالَّ  ِذیَن َآَمُن  وا َوَل  ْم ُیَھ  اِجُروا َم  ا َلُك  ْم ِم  ْن َوَل  اَیِتِھْم ِم  ْن َش  ْيٍء َحتَّ  ى    ُأوَلِئ  َك َبْع  ُضُھْم َأْوِلَی  اُء

ُیَھاِجُروا َوِإِن اْسَتْنَصُروُكْم ِفي الدِّیِن َفَعَلْیُكُم النَّْصُر ِإلَّ ا َعَل ى َق ْوٍم َبْی َنُكْم َوَبْی َنُھْم ِمیَث اٌق َواللَّ ُھ ِبَم ا           
  ]  72:األنفال [﴾  َبِصیٌرَتْعَمُلوَن

ینتمي ھذا الفّن البالغي إل ى عل م المع اني، أح د أھ م              :اإلظھار في موضع اإلضمار: المطلب الرَّابع
، )أح وال الم سند إلی  ھ  (عل وم البالغ ة الثالث ة، وح  ین َی ْذكره البالغی ون ُیجمل  ون الق ول عن ھ ف ي ب  اب         

  .وتحت عنوان خروج الكالم عن مقتضى الظاھر
أن للمسند إلیھ ضوابط وقواعد ینبغي أن ال یخرج عنھا، ولكنھ حین یخرج ع ن تل ك   وحقیقة األمر     

  .القواعد واألصول إنما یخرج لفائدة بالغیة تراد من ھذا الخروج
ومن جملة ذلك أنَّھ حین ُیذَكر االسم ظاھرًا، وأرید الحدیث عنھ ال ُیكرَّر وإنَّما یؤَتى ب ضمیر یع ود        

  .ع بھ الفائدة، وھذا ھو األصلعلیھ؛ لیتم بھ الكالم، وتق
واألص  ل ف  ي األس  ماء أْن تك  ون ظ  اھرًة، وأص  ل الُمح  دَّث عن  ھ ك  ذلك،     : "یق  ول الزَّرك  شي

  . 5"واألصل أنَّھ إذا ُذِكر ثانیًا أْن ُیذَكر ُمْضَمرًا لالستغناء بھ عن الظَّاھر السَّابق

                                                
 .5 ص2المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، ألبي الفتح ضیاء الدین نصر اهللا بن محمد الموصلى، ج-1
 .10 ص2المرجع السابق، ج-2
 .198م ، ص1980تراكیب ، محمد أبو موسى، دار التضامن القاھرة،ط الثانیة خصائص ال-3

 .73 ص9،ج مفاتیح الغیب4-
 .484 ص2البرھان في علوم  القرآن، ج5-
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 العربیة، ولكنَّ العربیة أیضًا َعِرفت أحواًال أخرى، یعاد فیھ ا   ھذا ھو الذي تجري علیھ سنن     
ِذْكر االسم الظَّاھر، وال یؤَتى بالضَّمیر فیكون إظھارًا لالسم في موضع یصحُّ فیھ اإلضمار واإلتیان     

  . بالضَّمیر
وھ  ذا الخ  روج إنَّم  ا یك  ون لفائ  دة بالغی  ة غی  ر فوائ  د إتم  ام المعن  ى، وإیج  از الك  الم، یق  ول        

، واَأللوس ي ھن ا أش ار إل ى واح دة      1"والعرب إذا فخَّمْت شیئًا كرَّرتھ باالس م الَّ ذي تق دَّم ل ھ     : "لوسياَأل
  .من فوائد الخروج عن األصل وھي التَّفخیم والتَّعظیم

ائ  دة عل  ى أنن  ا یج  ب أن ننتب  ھ إل  ى أن ال  ضمیر ال  ذي ی  صح أن یق  ع موق  ع االس  م الظ  اھر، فت  تمُّ ب  ھ ف    
الكالم، ویتوصل بھ إلى المعن ى الم راد، ل یس ھ و تمام ًا االس م الظ اھر، فھ و ال ی ساویھ، وال ینطب ق                 
علیھ بكل ظاللھ إال في الحكم اإلعرابي الذي یتم بھ المعنى، إذ یظل االسم الظ اھر ینف رد بجمل ة م ن        

  :المزایا عن الضمیر، منھا مثال
بظالل  ھ عل  ى ال  نفس أق  وى وأكث  ر ت  أثیرا م  ن      أن األث  ر ال  ذي یترك  ھ االس  م الظ  اھر ویلق  ي     

الضمیر؛ ألن تصور الذھن عن كلیھما مختلف من حی ث إیق اع ظالل ھ عل ى ال نفس، ث م إن ھ ی ستطاع                 
بناء جملة مستقلة ذات إیحاء قوي وفعال، ی صحُّ أن تق وم مق ام المث ل أو الحكم ة، أو أن تك ون ت ذییًال          

  .َیقُصر أحیانًا عن ذلكمناسبًا لمعنى مطروق، في حین أنَّ الضَّمیر 
وق  د أدرك البالغی  ون وح  ي الكلم  ة وعملھ  ا بم  ا یثی  ره لفظھ  ا م  ن ش  ئون ف  ي ال  نَّفس، ال           "

والتع  ریض ال –ویعن  ون بھ  ا ال  ضمیر  –ی  ستطیعھا ال  ضمیر العائ  د علیھ  ا، فأش  اروا إل  ى أن الكنای  ة     
 إل ى العائ د علی ھ    یعمالن في العقول عمل اإلفصاح والتكشیف، فإذا كان الضمیر یعطي إشارة ذھنی ة      

تح  ضره ف  ي ال  نفس إال أن ق  درا كبی  را م  ن الت  أثیر یظ  ل االس  م الظ  اھر محتفظ  ا بھ  ا، وال ی  ستطیع         
ال ضَّمیر حملھ ا نیاب ًة عن ھ، ألنَّھ  ا تتول د ح ین یق رع اللَّف ظ ال  سَّمع بجرس ھ، وارتباطات ھ المختلف ة الت  ي            

  .2"اكتسبھا في قصتھ الطویلة مع الكلمات واألحداث والمواقف
إنَّ إدراكنا للفرق الدَّقیق بین االسم الظَّاھر والضَّمیر من حیث ما یكتنزه كل واحد منھما من  
مدلول، وم ا ینف رد ب ھ االس م ع ن ال ضمیر م ن دالالت وارتباط ات ذھنی ة مختزن ة ھ و الم دخل لَفھ م                    

  .أغراض اإلظھار في موضع اإلضمار
ھذا المدخل، وتنبھوا إلیھ، فلم یألوا جھدا في تبیین أغراض اإلظھار    ولعلَّ العلماء قد فطنوا ل    

وفوائده البالغیة، فقد عد الزركشي مجموعة م ن األغ راض البالغی ة للخ روج عل ى خ الف األص ل         
  :في اإلظھار منھا 

  } 282:البقرة {]ٍء َعِلیٌمَواتَُّقوا اَهللا َوُیَعلُِّمُكُم اُهللا َواُهللا ِبُكلِّ َشْي[....: -تعالى–كقولھ : التَّعظیم - 1
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َوَمْن [: -تعالى–كقولھ : قصد اإلھانة والتُّحقیر - 2

ُكْم َوَرْحَمُتُھ َما َزَكا ِمْنُكْم َیتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َفِإنَُّھ َیْأُمُر ِبالَفْحَشاِء َوالُمْنَكِر َوَلْوَلا َفْضُل اِهللا َعَلْی
حیث أعاد ذكر لفظ  } 21:النور{] ِمْن َأَحٍد َأَبًدا َوَلِكنَّ اَهللا ُیَزكِّي َمْن َیَشاُء َواُهللا َسِمیٌع َعِلیٌم

  .الشیطان مظھرًا
 َأْن ُتَؤدُّوا ِإنَّ اَهللا َیْأُمُرُكْم[: - تعالى–كقولھ : تربیة المھابة وإدخال الرَّوعة في ضمیر السَّامع - 3

اَألَماَناِت ِإَلى َأْھِلَھا َوِإَذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِبالَعْدِل ِإنَّ اَهللا ِنِعمَّا َیِعُظُكْم ِبِھ ِإنَّ اَهللا َكاَن 
  . } 58:النساء{] َسِمیًعا َبِصیًرا

ِإنَّا *  ِحیٌن ِمَن الدَّْھِر َلْم َیُكْن َشْیًئا َمْذُكوًرا َھْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن[: - تعالى–كقولھ :  تعظیم األمر- 4
 ولم یقل خلقناه } 2- 1:اإلنسان {]َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِلیِھ َفَجَعْلَناُه َسِمیًعا َبِصیًرا

  .  للتنبیھ على عظم خْلق اإلنسان
َقا َحتَّى ِإَذا َأَتَیا َأْھَل َقْرَیٍة اْسَتْطَعَما َأْھَلَھا َفَأَبْوا َأْن َفاْنَطَل{:  -تعالى– كقولھ :قصد العموم  - 5

ُیَضیُِّفوُھَما َفَوَجَدا ِفیَھا ِجَداًرا ُیِریُد َأْن َیْنَقضَّ َفَأَقاَمُھ َقاَل َلْو ِشْئَت َلاتََّخْذَت َعَلْیِھ 
 وأنَّھما لم یتركا أحدًا من أھلھا إال  ولم یقل استطعمھم لإلشارة بتأكید العموم، ]77:الكھف[}َأْجًرا

                                                
 .334 ص1 روح المعاني، ج-1
 .193خصائص التراكیب، ص -2
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استطعماه وأَبى، ومع ذلك قابلھم بأحسن الجزاء، وفیھ التنبیھ على محاسن األخالق، ودفع السیئة 
  .بالحسنة

وأما ما یقصد باستقالل الجملة فھي أن تكون كاملة بحیث لو اقتطع ت م ن ال سیاق ال ذي ھ ي             
ف الختم  . ویح سن اس تخدامھا ف ي م واطن خ ارج ال سیاق      فیھ، یظل المعنى فیھ ا عل ى تمام ھ وكمال ھ،             

مقط  ع م  ستقل المعن  ى، واض  ح الم  دلول م  شحون بك  ل الرم  وز الذھنی  ة         ) واهللا بك  ل ش  يء عل  یم  (
  .المرتبطة بألفاظھ

فھ ي جمل ة لی ست م ستقلة، حی ث ال یح سن       ). وھ و بك ل ش يء عل یم    (ولو أننا أضمرنا وقلن ا      
ثل ھ، ف ال تق وم ب ذاتھا بغی ر قرین ة ت شیر إل ى م دلولھا،          اقتطاعھا من السیاق إال ووضعھا في س یاق م         

الحتمال أن یكون الضمیر عائدا على غیر مرجع ھ األص لي، اللھ م إال م ا ی شیر إلی ھ تق دیم المتعل ق                 
  .واستحالة أن یكون لغیر اهللا

وأما ما یقصد باإلشعار بعلة الحكم فھو أن الختم یأتي تعلیًال لمعنى سابق في اآلیة، وھو   
                       .ألمثال للناس مثل ھذا النوع من األمثال المحسوسة التي تخاطب الحواسضرب ا

  :وقد تتبعُت الفواصل التي جاء فیھا اإلظھار موضع اإلضمار، وھي على النحو التالي 
 اآلية رقم الفاصلة مسلسل

1.  اءزج ذَِلكوا وكَفَر ينالَّذ ذَّبعورِين26  الْكَاف 

2.  قُونالْفَاس مه ينقنَافالْم 67 ِإن 
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  الخاتمة
الحمد هللا أھل الثناء والمجد والحمد،أحق ما ق ال العب د وكلن ا ل ك عب د، اللھ م ل والك م ا اھت دینا ، وم ا                
تصدقنا وما صلینا فأنزًال سكینًة علینا وثبت األقدام إن لقینا ، والصالة والسالم على المبعوث رحم ة      

  ...عالمین وعلى آلھ وصحبھ ومن سار على دربھ واقتفى أثره بإحسان إلى یوم الدین وبعدلل
فإني أحم د اهللا حم دًا ی وافي نعم ھ ویك افئ مزی ده عل ى توفیق ھ ل ي بإتم ام ھ ذا العم ل المتواض ع، ف إن                  
أحسنت فیھ فمن اهللا وح ده ، وإن أس أت فم ن نف سي وم ن ال شیطان، فمھم ا اجتھ د الم رء تج اه كت اب                

بنا الخالد ال ذي ال یأتی ھ الباط ل م ن ب ین یدی ھ وال م ن خلف ھ، ل ن ی ستطیع أن ی صل إل ى ح د الكم ال                ر
  . والتمام، سیما وكتاب ربنا وحده المتصف بالكمال والتمام 

،ومن العلم اء الق دماء والمعاص رین   وموضوع مناسبة الفواصل لآلیات من المواض یع الت ي اھ تم بھ ا      
  :األنفال والتوبة، خلصت إلى النتائج التالیةخالل دراستي لمناسبة سورتي 

  :نتائج البحث: أوًال
إن عل  م المناس  بات یعم  ل عل  ى تقوی  ة االرتب  اط ب  ین أج  زاء الق  رآن، ویظھ  ر وجھ  ًا م  ن وج  وه           .1

  .إعجازه، ویبین أسرار ترتیب سوره وآیاتھ
ھ  و بتوقی ف م  ن         ترتی ب اآلی ات وال  سور القرآنی ة عل  ى ال نمط ال  ذي ن راه الی وم بالم  صاحف إنم ا         .2

 .النبي 
أنواع المناسبات في السور واآلیات تبین أن القرآن عقد فرید ارتبط ت ألفاظ ھ وكلمات ھ ف ي اآلی ة            .3

الواحدة، وارتبطت آیاتھ ببعضھا في السورة الواحدة، وارتبطت سوره ببعضھا في الق رآن كل ھ،         
 .مرصوصفھو كالبنیان ال

 .إن معارضة بعض العلماء لعلم المناسبات كانت معارضة قولیة لفظیة، ولیست عملیة .4
اھتمام العلماء قدیمًا وحدیثًا بموض وع الفاص لة دلی ل عل ى أھمیت ھ، وم ساھمتھ ف ي خدم ة الق رآن                .5

 .الكریم
الفصاحة والبالغة ال یجوز إطالق كلمة السجع على الفاصلة القرآنیة، وذلك ألنھا بلغت حدًا من     .6

 .بحیث تتقاصر عقول البلغاء عن اإلتیان بمثلھا
تزرع سورتا األنفال والتوبة العدید من المفاھیم الراسخة لدى األمة وأفرادھا بأن ق وانین الن صر      .7

ربانّی  ة ومادی  ة ،ووج  وب األخ  ذ بھ  ا لم  ا ف  ي ذل  ك م  ن أث  ر عل  ى حی  اة الم  سلمین ف  ي الحاض  ر         
 .والمستقبل

 .أمام األعداء بالعذاب األنفال من مغبة الفرار من المعركة والوعید للمنھزمینحذرت سورة  .8
ركزت سورة األنفال على وجوب السمع والطاعة هللا ورس ولھ وبی ان أن م ا ی دعو إلی ھ الرس ول         .9

الن صر الت ي ال تك ون إال     ،وبین ت طری ق الع زة وأس س    .وال سعادة ف ي ال دنیا واآلخ رة     ھ و الع زة  
عل ى    واالعت صام بالم دد الروح ي ال ذي یع ین     -تع الى –استح ضار عظم ة اهللا   بالثب ات وال صبر و  

 .الثبات
ثمرة التقوى ، وبینت خطورة الخیانة وخطرھ ا عل ى األم ة م ن خ الل       نبھت سورة األنفال إلى .10

  .إفشاء أسرار األمة لألعداء
ع  الن الت  صفیة ح  ددت س  ورة التوب  ة الق  انون األساس  ي ال  ذي بنی  ت علی  ھ الدول  ة اإلس  المیة، وإ   .11

 .النھائیة بین المسلمین ومشركي العرب
الحدیث عن المتثاقلین والمتخلفین والمثبطین، وكشف الغطاء عن ف تن المن افقین، وم ا انط وت            .12

علیھ قلوبھم من أحقاد، ووكشف أسرارھم ومخازیھم، وما قاموا بھ من أس الیب النف اق والت ي ل م      
 .الصف المسلمتنتھ إلى یوم القیامة، وخطورتھم على 

التوكی د، التق  دیم  (م ن مظ اھر اإلعج از البی اني تن وع بن اء الفاص  لة ف ي س ورتي األنف ال والتوب ة            .13
  .التي تفید معاني متعددة) وغیرھا... والتأخیر، االلتفات ، اإلظھار موضع اإلضمار

 .تنوع أسلوب التوكید في الفاصلة تارة بإن وتارة بقد ، وتارة بضمیر المتصل .14
 .بعض الفواصل ختمت بلفظ الجاللة ،واألخرى بأسماء اهللا الحسنى .15
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  .بعض الفواصل جاءت مؤكدة بإن والالم  .16
  :التوصیات: ثانیًا

یوصي الباحث طالب العلم إلى االھتمام بالدراسات المتعلقة بھ ذا الق رآن العظ یم، فإن ھ حب ل       
  . ھذا الدیناهللا المتین وصراطھ المستقیم وھدایتھ للعالمین، ومعجزة

كما یوصي طالب الدراسات العلیا ف ي ق سم التف سیر إل ى إتم ام ھ ذا الم شوار والبح ث ف ي بقی ة س ور             
الق  رآن والوق  وف عل  ى مناس  بة الفواص  ل آلیاتھ  ا إلظھ  ار ھ  ذا الوج  ھ م  ن إعج  از الق  رآن البی  اني ف  ي   

  .القرآن كلھ
  .واهللا أسأل أن أكون قد وفقت في ھذا العمل

  د هللا رب العالمینوآخر دعوانا أن الحم
  
  

  الباحث
  وائل علي فرج

  
  
  
  
  

  الفھارس
  

  :وتشتمل على خمسة فھارس
  

فھرس اآلیات القرآنیة .  
 فھرس األحادیث النبویة.  
م لھم فھرس األعالم المترج.  
المصادر والمراجع .  
فھرس الموضوعات .  
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 :فھرس اآلیات القرآنیة الكریمة: أوًال

 رقم الصفحة  رقم اآلية اآلیـة
 سورة الفاتحة

 164 1 ...الَحْمُد ِهللا َربِّ الَعاَلِمیَن
 164-14 2 ...لرَِّحیِمالرَّْحَمِن ا

 164-14 4 ...َماِلِك َیْوِم الدِّیِن
 164 5 ...ِإیَّاَك َنْعُبُد َوِإیَّاَك َنْسَتِعیُن

 سورة البقرة
 24 2-1 ... َذِلَك اْلِكَتاُب َلا َرْیَب ِفیِھ ُھًدى ِلْلُمتَِّقیَنالم 

 6-5 245 ...ُض اللََّھ َقْرضًا َحَسنًا َفُیَضاِعَفُھ َلُھ َأْضَعافًا َكِثیَرًة َواللَُّھ َیْقِبُض َوَیْبُسُط َوِإَلْیِھ ُتْرَجُعوَنَمْن َذا الَِّذي ُیْقِر
 166 282 ...َواتَُّقوا اَهللا َوُیَعلُِّمُكُم اُهللا َواُهللا ِبُكلِّ َشْيٍء َعِلیٌم

 سورة آل عمران
 4 23 ... ُأوُتوا َنِصیبًا ِمَن اْلِكَتاِب ُیْدَعْوَن ِإَلى ِكَتاِب اللَِّھ ِلَیْحُكَم َبْیَنُھْم َأَلْم َتَر ِإَلى الَِّذیَن

 4 24 ...َذِلَك ِبَأنَُّھْم َقاُلوا َلْن َتَمسََّنا النَّاُر ِإلَّا َأیَّامًا َمْعُدوَداٍت َوَغرَُّھْم ِفي ِدیِنِھْم َما َكاُنوا َیْفَتُروَن
 68 200 ...وْا َوَراِبُطوْااصبروا َوَصاِبُر

 سورة النساء
 أ 82 َأَفَلا َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْیِر اللَِّھ َلَوَجُدوا ِفیِھ اْخِتَلاًفا َكِثیًرا

 24 26 ...َعِلیٌم َحِكیٌم
 166 58 ...ِإَذا َحَكْمُتْم َبْیَن النَّاِس َأْن َتْحُكُموا ِبالَعْدِل ِإنَّ اَهللا َیْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤدُّوا اَألَماَناِت ِإَلى َأْھِلَھا َو

 سورة المائدة
 18-4 38 ...َوالسَّاِرُق َوالسَّاِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْیِدَیُھَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال ِمَن اللَِّھ َواللَُّھ َعِزیٌز َحِكیٌم

 59 7 ...ُكْم َوِمیَثاَقُھ الَِّذي َواَثَقُكْم ِبِھ ِإْذ ُقْلُتْم َسِمْعَنا َوَأَطْعَنا َواتَُّقوا اللََّھ َواْذُكُروا ِنْعَمَة اللَِّھ َعَلْی
 سورة األنعام

 23 36 ...ِإنََّما َیْسَتِجیُب الَِّذیَن َیْسَمُعوَن
 سورة األعراف

 24 22 ...َفَدلَّاُھَما ِبُغُروٍر
 6 26 ... َعَلْیُكْم ِلَباسًا ُیَواِري َسْوآِتُكْم َوِریشًا َوِلَباُس التَّْقَوى َذِلَك َخْیٌر َیا َبِني آَدَم َقْد َأْنَزْلَنا

 6 27 ...َیا َبِني آَدَم َلا َیْفِتَننَُّكُم الشَّْیَطاُن َكَما َأْخَرَج َأَبَوْیُكْم ِمَن اْلَجنَِّة َیْنِزُع َعْنُھَما ِلَباَسُھَما ِلُیِرَیُھَما َسْوآِتِھَما 
 6 156 ...َواْكُتْب َلَنا ِفي َھِذِه الدُّْنَیا َحَسَنًة َوِفي اْلآِخَرِة ِإنَّا ُھْدَنا ِإَلْیَك 

 6 157 ...الَِّذیَن َیتَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبيَّ اْلُأمِّيَّ الَِّذي َیِجُدوَنُھ َمْكُتوبًا ِعْنَدُھْم ِفي التَّْوَراِة َواإلْنِجیِل 
 6 159 ...وَسى ُأمٌَّة َیْھُدوَن ِباْلَحقِّ َوِبِھ َیْعِدُلوَنَوِمْن َقْوِم ُم

 سورة األنفال
 41-30 1 ...َفاتَُّقوْا الّلَھ َوَأْصِلُحوْا َذاَت ِبْیِنُكْم  َیْسَأُلوَنَك َعِن اَألنَفاِل ُقِل اَألنَفاُل ِلّلِھ َوالرَُّسوِل

 َوِللرَُّسوِل َوِلِذي اْلُقْرَبى َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن  ِلّلِھ ُخُمَسُھَواْعَلُموْا َأنََّما َغِنْمُتم مِّن َشْيٍء َفَأنَّ
 62 41 ...السَِّبیِل 

 44-30 5 ...َوِإنَّ َفِریقًا مَِّن اْلُمْؤِمِنیَن َلَكاِرُھوَن َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمن َبْیِتَك ِباْلَحقِّ
 44-30 6 ...َدَما َتَبیََّن َكَأنََّما ُیَساُقوَن ِإَلى اْلَمْوِت َوُھْم َینُظُروَنَبْع ُیَجاِدُلوَنَك ِفي اْلَحقِّ

 44-30 7 ....َأنَّ َغْیَر َذاِت الشَّْوَكِة َتُكوُن َلُكْم  َوِإْذ َیِعُدُكُم الّلُھ ِإْحَدى الطَّاِئَفِتْیِن َأنََّھا َلُكْم َوَتَودُّوَن
 44 8 ...َباِطَل َوَلْو َكِرَه اْلُمْجِرُموَنَوُیْبِطَل اْل ِلُیِحقَّ اْلَحقَّ

 46- 44-31 10 ...َوَما َجَعَلُھ اللَُّھ ِإلَّا ُبْشَرى َوِلَتْطَمِئنَّ ِبِھ ُقُلوُبُكْم َوَما النَّْصُر ِإلَّا ِمْن ِعْنِد اللَِّھ ِإنَّ اللََّھ َعِزیٌز َحِكیٌم
 44-31 11 ...َنزُِّل َعَلْیُكم مِّن السََّماء َماء لُِّیَطھَِّرُكم ِبِھَوُی ِإْذ ُیَغشِّیُكُم النَُّعاَس َأَمَنًة مِّْنُھ
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 رقم الصفحة  رقم اآلية اآلیـة
 66-62 44 ...َكاَن َمْفُعوًال  َأْعُیِنُكْم َقِلیًال َوُیَقلُِّلُكْم ِفي َأْعُیِنِھْم ِلَیْقِضَي الّلُھ َأْمًرا َوِإْذ ُیِریُكُموُھْم ِإِذ اْلَتَقْیُتْم ِفي

 44-31 9 ...مَِّن اْلَمآلِئَكِة ُمْرِدِفیَن ْم َفاْسَتَجاَب َلُكْم َأنِّي ُمِمدُُّكم ِبَأْلٍفِإْذ َتْسَتِغیُثوَن َربَُّك
 44-31 12 ...ُقُلوِب الَِّذیَن َكَفُروْا الرَّْعَب  اْلَمآلِئَكِة َأنِّي َمَعُكْم َفَثبُِّتوْا الَِّذیَن آَمُنوْا َسُأْلِقي ِفي ِإْذ ُیوِحي َربَُّك ِإَلى

 64- 62-31 42 ...اْلِمیَعاِد  اْلُقْصَوى َوالرَّْكُب َأْسَفَل ِمنُكْم َوَلْو َتَواَعدتَّْم َالْخَتَلْفُتْم ِفي ُتم ِباْلُعْدَوِة الدُّْنَیا َوُھم ِباْلُعْدَوِةِإْذ َأن
 49-44- 31 17 ...َوِلُیْبِلَي اْلُمْؤِمِنیَن ِمْنُھ َبالء  َرَمىالّلَھ َقَتَلُھْم َوَما َرَمْیَت ِإْذ َرَمْیَت َوَلـِكنَّ الّلَھ  َفَلْم َتْقُتُلوُھْم َوَلـِكنَّ

 74- 38-31 60 ...الّلِھ َوَعُدوَُّكْم  اْسَتَطْعُتم مِّن ُقوٍَّة َوِمن رَِّباِط اْلَخْیِل ُتْرِھُبوَن ِبِھ َعْدوَّ َوَأِعدُّوْا َلُھم مَّا
 74-32 65 ... َیْغِلُبوْا ِمَئَتْیِن   اْلِقَتاِل ِإن َیُكن مِّنُكْم ِعْشُروَن َصاِبُروَنَحرِِّض اْلُمْؤِمِنیَن َعَلى َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ

 74-32 66 ...َیْغِلُبوْا ِمَئَتْیِن  َعنُكْم َوَعِلَم َأنَّ ِفیُكْم َضْعًفا َفِإن َیُكن مِّنُكم مَِّئٌة َصاِبَرٌة اآلَن َخفََّف الّلُھ
 67- 62-32 46 ...الصَّاِبِریَن َتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ الّلَھ َمَع  َوَالَوَأِطیُعوْا الّلَھ َوَرُسوَلُھ

 78- 74-32 63  ...َبْیَنُھْم اَألْرِض َجِمیعًا مَّا َألََّفْت َبْیَن ُقُلوِبِھْم َوَلـِكنَّ الّلَھ َألََّف َوَألََّف َبْیَن ُقُلوِبِھْم َلْو َأنَفْقَت َما ِفي
 74-32 64 ...َوَمِن اتََّبَعَك ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ َحْسُبَك الّلُھ
 43- 41-32 2 ...َزاَدْتُھْم ِإیَماًنا  ُذِكَر الّلُھ َوِجَلْت ُقُلوُبُھْم َوِإَذا ُتِلَیْت َعَلْیِھْم آَیاُتُھ ِإنََّما اْلُمْؤِمُنوَن الَِّذیَن ِإَذا

 32 3 ...الصََّالَة َوِممَّا َرَزْقَناُھْم ُینِفُقوَن الَِّذیَن ُیِقیُموَن
 32 4 ...َحقا لَُّھْم َدَرَجاٌت ِعنَد َربِِّھْم َوَمْغِفَرٌة َوِرْزٌق َكِریٌم ُأْوَلـِئَك ُھُم اْلُمْؤِمُنوَن

 32 74 ...اْلُمْؤِمُنوَن َحقا  الّلِھ َوالَِّذیَن آَووْا وََّنَصُروْا ُأوَلـِئَك ُھُمَوَجاَھُدوْا ِفي َسِبیِل  َوالَِّذیَن آَمُنوْا َوَھاَجُروْا
 33 15 ...الَِّذیَن َكَفُروْا َزْحفًا َفَال ُتَولُّوُھُم اَألْدَبار َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقیُتُم

 33 20 ...َتْسَمُعوَن َرُسوَلُھ َوَال َتَولَّْوا َعْنُھ َوَأنُتْمآَمُنوْا َأِطیُعوْا الّلَھ َو َیا َأیَُّھا الَِّذیَن
 33 24 ...ِلّلِھ َوِللرَُّسوِل ِإَذا َدَعاُكم ِلَما ُیْحِییُكْم  َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا اْسَتِجیُبوْا

 33 27 ...َأَماَناِتُكْم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن  َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتُخوُنوْا الّلَھ َوالرَُّسوَل َوَتُخوُنوْا َیا
 52-33 29 ...لَُّكْم ُفْرَقانًا َوُیَكفِّْر َعنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم  ِیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا َإن َتتَُّقوْا الّلَھ َیْجَعل

 37 45 ...َواْذُكُروْا الّلَھ َكِثیًرا لََّعلَُّكْم ُتْفَلُحوَن ُبُتوْاَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوْا ِإَذا َلِقیُتْم ِفَئًة َفاْث
 134- 67-41 58 ...َوِإمَّا َتَخاَفنَّ ِمن َقْوٍم ِخَیاَنًة َفانِبْذ ِإَلْیِھْم َعَلى َسَواء ِإنَّ الّلَھ َال ُیِحبُّ الَخاِئِنیَن

 53-33 30 ...َوِإذ َیمُكُر ِبَك الَّذیَن َكَفروا ِلُیثِبتوَك
 36-33 64 ...یا َأیُّھا الَنِبيُّ َحسُبَك الَلُھ َوَمِن ِاتََّبَعَك ِمَن الُمؤِمنین 

 48 13 ...َذِلَك ِبَأنَُّھْم َشاقُّوا اللََّھ َوَرُسوَلُھ َوَمْن ُیَشاِقِق اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفِإنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب
 50 23 ...ًرا َلَأْسَمَعُھْم َوَلْو َأْسَمَعُھْم َلَتَولَّْوا َوُھْم ُمْعِرُضوَنَوَلْو َعِلَم اللَُّھ ِفیِھْم َخْی

 15 25 ...َواتَُّقوا ِفْتَنًة ال ُتِصیَبنَّ الَِّذیَن َظَلُموا ِمْنُكْم َخاصًَّة َواْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َشِدیُد اْلِعَقاِب
 52 28 ... ِفْتَنٌة َوَأنَّ اللََّھ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظیٌمَواْعَلُموا َأنََّما َأْمَواُلُكْم َوَأْوَلاُدُكْم

 52-37 29 ...َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِإْن َتتَُّقوا اللََّھ َیْجَعْل َلُكْم ُفْرَقاًنا َوُیَكفِّْر َعْنُكْم َسیَِّئاِتُكْم َوَیْغِفْر َلُكْم 
 165- 60-58 35 ا ُمَكاًء َوَتْصِدَیًة َفُذوُقوا اْلَعَذاَب ِبَما ُكْنُتْم َتْكُفُروَنَوَما َكاَن َصالُتُھْم ِعْنَد اْلَبْیِت ِإلَّ

 61-58 37 ...ِلَیِمیَز اللَُّھ اْلَخِبیَث ِمَن الطَّیِِّب َوَیْجَعَل اْلَخِبیَث َبْعَضُھ َعَلى َبْعٍض َفَیْرُكَمُھ َجِمیًعا َفَیْجَعَلُھ ِفي َجَھنََّم 
 65-62 43 ...لَُّھ ِفي َمَناِمَك َقِلیًلا َوَلْو َأَراَكُھْم َكِثیًرا َلَفِشْلُتْم َوَلَتَناَزْعُتْم ِفي اْلَأْمِر َوَلِكنَّ اللََّھ َسلََّم ِإْذ ُیِریَكُھُم ال

 67-62 46 ...الصَّاِبِریَن َعَتَناَزُعوْا َفَتْفَشُلوْا َوَتْذَھَب ِریُحُكْم َواْصِبُروْا ِإنَّ الّلَھ َم َوَأِطیُعوْا الّلَھ َوَرُسوَلُھ َوَال
 165- 68-62 47 ...َوال َتُكوُنوا َكالَِّذیَن َخَرُجوا ِمْن ِدَیاِرِھْم َبَطًرا َوِرَئاَء النَّاِس َوَیُصدُّوَن َعْن َسِبیِل اللَِّھ 

 69 48 ....اِس َوِإنِّي َجاٌر َلُكْم َوِإْذ َزیََّن َلُھُم الشَّْیَطاُن َأْعَماَلُھْم َوَقاَل َلا َغاِلَب َلُكُم اْلَیْوَم ِمَن النَّ
 69 49 ...ِإْذ َیُقوُل اْلُمَناِفُقوَن َوالَِّذیَن ِفي ُقُلوِبِھْم َمَرٌض َغرَّ َھُؤالِء ِدیُنُھْم 

 69 50 ...اَب اْلَحِریِق َوَلْو َتَرى ِإْذ َیَتَوفَّى الَِّذیَن َكَفُروا اْلَمَلاِئَكُة َیْضِرُبوَن ُوُجوَھُھْم َوَأْدَباَرُھْم َوُذوُقوا َعَذ
 69 51 ...َذِلَك ِبَما َقدََّمْت َأْیِدیُكْم َوَأنَّ اللََّھ َلْیَس ِبَظلَّاٍم ِلْلَعِبیِد
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 73- 72-69 52 ...َكَدْأِب َآِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َكَفُروا ِبَآَیاِت اللَِّھ َفَأَخَذُھُم اللَُّھ ِبُذُنوِبِھْم 

 30،69،73 53 ... ِبَأنَّ اللََّھ َلْم َیُك ُمَغیًِّرا ِنْعَمًة َأْنَعَمَھا َعَلى َقْوٍم َحتَّى ُیَغیُِّروا َما ِبَأْنُفِسِھْم َوَأنَّ اللََّھ َسِمیٌع َعِلیٌمَذِلَك
 69 54 ... ِبُذُنوِبِھْم َوَأْغَرْقَنا آَل ِفْرَعْوَن َكَدْأِب آِل ِفْرَعْوَن َوالَِّذیَن ِمْن َقْبِلِھْم َكذَُّبوا ِبآَیاِت َربِِّھْم َفَأْھَلْكَناُھْم

 74- 52-51 55 ...ِإنَّ َشرَّ الدََّوابِّ ِعْنَد اللَِّھ الَِّذیَن َكَفُروا َفُھْم َلا ُیْؤِمُنوَن 
 75-74 56 ...الَِّذیَن َعاَھْدَت ِمْنُھْم ُثمَّ َیْنُقُضوَن َعْھَدُھْم ِفي ُكلِّ َمرٍَّة َوُھْم َلا َیتَُّقوَن

 77-74 61 ...َوِإْن َجَنُحوا ِللسَّْلِم َفاْجَنْح َلَھا َوَتَوكَّْل َعَلى اللَِّھ ِإنَُّھ ُھَو السَِّمیُع اْلَعِلیُم
 80 67 ...َة َما َكاَن ِلَنِبيٍّ َأْن َیُكوَن َلُھ َأْسَرى َحتَّى ُیْثِخَن ِفي اْلَأْرِض ُتِریُدوَن َعَرَض الدُّْنَیا َواللَُّھ ُیِریُد اْلَآِخَر

 81-74 69 ...َفُكُلوا ِممَّا َغِنْمُتْم َحَلاًلا َطیًِّبا َواتَُّقوا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
 82-74 70 ...َیا َأیَُّھا النَِّبيُّ ُقْل ِلَمْن ِفي َأْیِدیُكْم ِمَن األْسَرى ِإْن َیْعَلِم اللَُّھ ِفي ُقُلوِبُكْم 

 82-74 71 ...ا ِخَیاَنَتَك َفَقْد َخاُنوا اللََّھ ِمْن َقْبُل َفَأْمَكَن ِمْنُھْم َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم َوِإْن ُیِریُدو
 75 75 ...َوالَِّذیَن َآَمُنوا ِمْن َبْعُد َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا َمَعُكْم َفُأوَلِئَك ِمْنُكْم 

 165-83 72 ...ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِإنَّ الَِّذیَن َآَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا 
 سورة التوبة

 137-130-39 107 ...َوالَِّذیَن اتََّخُذوْا َمْسِجدًا ِضَرارًا َوُكْفرًا َوَتْفِریقًا َبْیَن اْلُمْؤِمِنیَن 
 112-108 47 ...َوِفیُكْم َسمَّاُعوَن َلُھْم

 88-87 2 ...ْرَبَعَة َأْشُھٍر َواْعَلُموا َأنَُّكْم َغْیُر ُمْعِجِزي اللَِّھ َفِسیُحوا ِفي اَألْرِض َأ
 89 3 َوَأَذاٌن ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ِإَلى النَّاِس َیْوَم اْلَحجِّ اْلَأْكَبِر َأنَّ اللََّھ َبِريٌء ِمَن اْلُمْشِرِكیَن َوَرُسوُلُھ 

 89-87 4 ...ِكیَن ُثمَّ َلْم َیْنُقُصوُكْم َشْیًئا إال الَِّذیَن َعاَھْدُتْم ِمَن اْلُمْشِر
 90-87 5 ...َفِإَذا اْنَسَلَخ اَألْشُھُر اْلُحُرُم َفاْقُتُلوا اْلُمْشِرِكیَن َحْیُث َوَجْدُتُموُھْم 

 90-87 7 ...ْنَد اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكْیَف َیُكوُن ِلْلُمْشِرِكیَن َعْھٌد ِعْنَد اللَِّھ َوِعْنَد َرُسوِلِھ ِإال الَِّذیَن َعاَھْدُتْم ِع
 93-87 14 ...َقاِتُلوُھْم ُیَعذِّْبُھُم اللَُّھ ِبَأْیِدیُكْم َوُیْخِزِھْم َوَیْنُصْرُكْم َعَلْیِھْم َوَیْشِف ُصُدوَر َقْوٍم ُمْؤِمِنین

 93-87 15 ...ِلیٌم َحِكیٌمَوُیْذِھْب َغْیَظ ُقُلوِبِھْم َوَیُتوُب اللَُّھ َعَلى َمْن َیَشاُء َواللَُّھ َع
 94-87 16 ...َأْم َحِسْبُتْم َأْن ُتْتَرُكوا َوَلمَّا َیْعَلِم اللَُّھ الَِّذیَن َجاَھُدوا ِمْنُكْم 

 95-87 19 ...َأَجَعْلُتْم ِسَقاَیَة اْلَحاجِّ َوِعَماَرَة اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم َكَمْن َآَمَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اَآلِخِر 
 96-87 20 ... لَِّذیَن َآَمُنوا َوَھاَجُروا َوَجاَھُدوا ِفي َسِبیِل اللَِّھ ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعْنَد اللَِّھ ا

 96-88 21 ...ُیَبشُِّرُھْم َربُُّھْم ِبَرْحَمٍة ِمْنُھ َوِرْضَواٍن َوَجنَّاٍت َلُھْم ِفیَھا َنِعیٌم ُمِقیٌم
 96-88 22 ...یَن ِفیَھا َأَبًدا ِإنَّ اللََّھ ِعْنَدُه َأْجٌر َعِظیٌمَخاِلِد

 98-88 24 ...ُقْل ِإْن َكاَن َآَباُؤُكْم َوَأْبَناُؤُكْم َوِإْخَواُنُكْم َوَأْزَواُجُكْم َوَعِشیَرُتُكْم 
 99-88 26 ... َزَل ُجُنوًدا َلْم َتَرْوَھا ُثمَّ َأْنَزَل اللَُّھ َسِكیَنَتُھ َعَلى َرُسوِلِھ َوَعَلى اْلُمْؤِمِنیَن َوَأْن

 99-88 27 ...ُثمَّ َیُتوُب اللَُّھ ِمْن َبْعِد َذِلَك َعَلى َمْن َیَشاُء َواللَُّھ َغُفوٌر َرِحیٌم
 101- 99-88 28 ...ِھْم َھَذا َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا ِإنََّما اْلُمْشِرُكوَن َنَجٌس َفال َیْقَرُبوا اْلَمْسِجَد اْلَحَراَم َبْعَد َعاِم

 102-100 30 ...َوَقاَلِت اْلَیُھوُد ُعَزْیٌر اْبُن اللَِّھ َوَقاَلِت النََّصاَرى اْلَمِسیُح اْبُن اللَِّھ َذِلَك َقْوُلُھْم ِبَأْفَواِھِھْم 
 104-103 37 ...ُھ َعاًما َوُیَحرُِّموَنُھ َعاًما ِإنََّما النَِّسيُء ِزَیاَدٌة ِفي اْلُكْفِر ُیَضلُّ ِبِھ الَِّذیَن َكَفُروا ُیِحلُّوَن

 105 38 ... َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َما َلُكْم ِإَذا ِقیَل َلُكُم اْنِفُروا ِفي َسِبیِل اللَِّھ اثَّاَقْلُتْم ِإَلى اْلَأْرِض 
 105 39 ...ا َغْیَرُكْم َوَلا َتُضرُّوُه َشْیًئا ِإلَّا َتْنِفُروا ُیَعذِّْبُكْم َعَذاًبا َأِلیًما َوَیْسَتْبِدْل َقْوًم
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 106 40 ...ِإلَّا َتْنُصُروُه َفَقْد َنَصَرُه اللَُّھ ِإْذ َأْخَرَجُھ الَِّذیَن َكَفُروا َثاِنَي اْثَنْیِن ِإْذ ُھَما ِفي اْلَغاِر 

 107-105 41 ... ِفي َسِبیِل اللَِّھ اْنِفُروا ِخَفاًفا َوِثَقاًلا َوَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلُكْم َوَأْنُفِسُكْم 
 108-107 42 ...َلْو َكاَن َعَرًضا َقِریًبا َوَسَفًرا َقاِصًدا َلاتََّبُعوَك َوَلِكْن َبُعَدْت َعَلْیِھُم الشُّقَُّة 

 111-108 43 ...ِذِبیَن َعَفا اللَُّھ َعْنَك ِلَم َأِذْنَت َلُھْم َحتَّى َیَتَبیََّن َلَك الَِّذیَن َصَدُقوا َوَتْعَلَم اْلَكا
 111-108 44 ...َلا َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخِر َأْن ُیَجاِھُدوا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم 

 112-108 45 ... ُقُلوُبُھْم ِإنََّما َیْسَتْأِذُنَك الَِّذیَن َلا ُیْؤِمُنوَن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخِر َواْرَتاَبْت 
 112-108 46 ...َوَلْو َأَراُدوا اْلُخُروَج َلَأَعدُّوا َلُھ ُعدًَّة َوَلِكْن َكِرَه اللَُّھ اْنِبَعاَثُھْم َفَثبََّطُھْم 

 113-109 51 ...ْؤِمُنوَنُقْل َلْن ُیِصیَبَنا ِإلَّا َما َكَتَب اللَُّھ َلَنا ُھَو َمْوَلاَنا َوَعَلى اللَِّھ َفْلَیَتَوكَِّل اْلُم
 114-109 52 ...ُقْل َھْل َتَربَُّصوَن ِبَنا ِإلَّا ِإْحَدى اْلُحْسَنَیْیِن 

 114-109 60 ... ِإنََّما الصََّدَقاُت ِلْلُفَقَراِء َواْلَمَساِكیِن َواْلَعاِمِلیَن َعَلْیَھا َواْلُمَؤلََّفِة ُقُلوُبُھْم 
 116-109 63 ... ُیَحاِدِد اللََّھ َوَرُسوَلُھ َفَأنَّ َلُھ َناَر َجَھنََّم َخاِلًدا ِفیَھا َأَلْم َیْعَلُموا َأنَُّھ َمْن

 132-97 64 ...َیْحَذُر اْلُمَناِفُقوَن َأْن ُتَنزََّل َعَلْیِھْم ُسوَرٌة ُتَنبُِّئُھْم ِبَما ِفي ُقُلوِبِھْم 
 117-109 67 ...ٍض َیْأُمُروَن ِباْلُمْنَكِر َوَیْنَھْوَن َعِن اْلَمْعُروِف اْلُمَناِفُقوَن َواْلُمَناِفَقاُت َبْعُضُھْم ِمْن َبْع

 118-109 68 ... َوَعَد اللَُّھ اْلُمَناِفِقیَن َواْلُمَناِفَقاِت َواْلُكفَّاَر َناَر َجَھنََّم َخاِلِدیَن ِفیَھا ِھَي َحْسُبُھْم 
 120-110 71 ...َیاُء َبْعٍض َیْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف َوَیْنَھْوَن َواْلُمْؤِمُنوَن َواْلُمْؤِمَناُت َبْعُضُھْم َأْوِل

 120-110 72 ...َوَعَد اللَُّھ اْلُمْؤِمِنیَن َواْلُمْؤِمَناِت َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا 
 121-110 74 ...اْلُكْفِر َوَكَفُروا َبْعَد ِإْسَلاِمِھْم َوَھمُّوا ِبَما َلْم َیَناُلوا َیْحِلُفوَن ِباللَِّھ َما َقاُلوا َوَلَقْد َقاُلوا َكِلَمَة 

 122-110 78 ...َأَلْم َیْعَلُموا َأنَّ اللََّھ َیْعَلُم ِسرَُّھْم َوَنْجَواُھْم َوَأنَّ اللََّھ َعلَّاُم اْلُغُیوِب
 123-110 79 ...ِمِنیَن ِفي الصََّدَقاِت َوالَِّذیَن َلا َیِجُدوَن ِإلَّا ُجْھَدُھْم الَِّذیَن َیْلِمُزوَن اْلُمطَّوِِّعیَن ِمَن اْلُمْؤ

 124-110 80 ...اْسَتْغِفْر َلُھْم َأْو َلا َتْسَتْغِفْر َلُھْم ِإْن َتْسَتْغِفْر َلُھْم َسْبِعیَن َمرًَّة َفَلْن َیْغِفَر اللَُّھ 
 126-110 88 ...َعُھ َجاَھُدوا ِبَأْمَواِلِھْم َوَأْنُفِسِھْم َلِكِن الرَُّسوُل َوالَِّذیَن َآَمُنوا َم

 126-110 89 ...َأَعدَّ اللَُّھ َلُھْم َجنَّاٍت َتْجِري ِمْن َتْحِتَھا اْلَأْنَھاُر َخاِلِدیَن ِفیَھا َذِلَك اْلَفْوُز اْلَعِظیُم
 127-111 91 ...ِذیَن َلا َیِجُدوَن َما ُیْنِفُقوَن َحَرٌج َلْیَس َعَلى الضَُّعَفاِء َوَلا َعَلى اْلَمْرَضى َوَلا َعَلى الَّ

 128 93 ...ِإنََّما السَِّبیُل َعَلى الَِّذیَن َیْسَتْأِذُنوَنَك َوُھْم َأْغِنَیاُء َرُضوا ِبَأْن َیُكوُنوا َمَع اْلَخَواِلِف 
 128 96 ...نَّ اللََّھ َلا َیْرَضى َعِن اْلَقْوِم اْلَفاِسِقیَنَیْحِلُفوَن َلُكْم ِلَتْرَضْوا َعْنُھْم َفِإْن َتْرَضْوا َعْنُھْم َفِإ

 131-130 97 ...اْلَأْعَراُب َأَشدُّ ُكْفًرا َوِنَفاًقا َوَأْجَدُر َألَّا َیْعَلُموا ُحُدوَد َما َأْنَزَل اللَُّھ َعَلى َرُسوِلِھ 
 131-130 98 ...َتَربَُّص ِبُكُم الدََّواِئَر َعَلْیِھْم َداِئَرُة السَّْوِء َوِمَن اْلَأْعَراِب َمْن َیتَِّخُذ َما ُیْنِفُق َمْغَرًما َوَی

 132-130 99 ...َوِمَن اْلَأْعَراِب َمْن ُیْؤِمُن ِباللَِّھ َواْلَیْوِم اْلَآِخِر َوَیتَِّخُذ َما ُیْنِفُق ُقُرَباٍت ِعْنَد اللَِّھ 
 133-130 100 ...یَن َواْلَأْنَصاِر َوالَِّذیَن اتََّبُعوُھْم ِبِإْحَساٍن َوالسَّاِبُقوَن اْلَأوَُّلوَن ِمَن اْلُمَھاِجِر

 134-130 101 ... َوِممَّْن َحْوَلُكْم ِمَن اْلَأْعَراِب ُمَناِفُقوَن َوِمْن َأْھِل اْلَمِدیَنِة َمَرُدوا َعَلى النَِّفاِق 
 134-130 102 ...ِلًحا َوَآَخَر َسیًِّئا َعَسى اللَُّھ َأْن َیُتوَب َعَلْیِھْم َوَآَخُروَن اْعَتَرُفوا ِبُذُنوِبِھْم َخَلُطوا َعَمًلا َصا

 135-130 103 ...ُخْذ ِمْن َأْمَواِلِھْم َصَدَقًة ُتَطھُِّرُھْم َوُتَزكِّیِھْم ِبَھا َوَصلِّ َعَلْیِھْم 
 136-130 104 ... َوَیْأُخُذ الصََّدَقاِت أَ َلْم َیْعَلُموا َأنَّ اللََّھ ُھَو َیْقَبُل التَّْوَبَة َعْن ِعَباِدِه

 137-130 106 ...َوَآَخُروَن ُمْرَجْوَن ِلَأْمِر اللَِّھ ِإمَّا ُیَعذُِّبُھْم َوِإمَّا َیُتوُب َعَلْیِھْم َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌم
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 139-130 108 ...قُّ َأْن َتُقوَم ِفیِھ ال َتُقْم ِفیِھ َأَبًدا َلَمْسِجٌد ُأسَِّس َعَلى التَّْقَوى ِمْن َأوَِّل َیْوٍم َأَح

 140-130 109 ...َأَفَمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َتْقَوى ِمَن اللَِّھ َوِرْضَواٍن َخْیٌر َأْم َمْن َأسََّس ُبْنَیاَنُھ َعَلى َشَفا ُجُرٍف َھاٍر 
 140-130 110 ...ا َأْن َتَقطََّع ُقُلوُبُھْم َواللَُّھ َعِلیٌم َحِكیٌمال َیَزاُل ُبْنَیاُنُھُم الَِّذي َبَنْوا ِریَبًة ِفي ُقُلوِبِھْم ِإلَّ

 142-141 111 ...ِإنَّ اللََّھ اْشَتَرى ِمَن اْلُمْؤِمِنیَن َأْنُفَسُھْم َوَأْمَواَلُھْم ِبَأنَّ َلُھُم اْلَجنََّة ُیَقاِتُلوَن ِفي َسِبیِل اللَِّھ 
 144-141 114 ...َم ِلَأِبیِھ ِإلَّا َعْن َمْوِعَدٍة َوَعَدَھا ِإیَّاُه َفَلمَّا َتَبیََّن َلُھ َأنَُّھ َعُدوٌّ ِللَِّھ َتَبرََّأ ِمْنُھ َوَما َكاَن اْسِتْغَفاُر ِإْبَراِھی

 145-141 115 ...َوَما َكاَن اللَُّھ ِلُیِضلَّ َقْوًما َبْعَد ِإْذ َھَداُھْم َحتَّى ُیَبیَِّن َلُھْم َما َیتَُّقوَن 
 145-141 117 ... ْد َتاَب اللَُّھ َعَلى النَِّبيِّ َواْلُمَھاِجِریَن َواْلَأْنَصاِر الَِّذیَن اتََّبُعوُه ِفي َساَعِة اْلُعْسَرِة َلَق

 146-141 118 ...ُسُھْم َوَعَلى الثََّلاَثِة الَِّذیَن ُخلُِّفوا َحتَّى ِإَذا َضاَقْت َعَلْیِھُم اْلَأْرُض ِبَما َرُحَبْت َوَضاَقْت َعَلْیِھْم َأْنُف
 147-141 120 ...َما َكاَن ِلَأْھِل اْلَمِدیَنِة َوَمْن َحْوَلُھْم ِمَن اْلَأْعَراِب َأْن َیَتَخلَُّفوا َعْن َرُسوِل اللَِّھ 

 149-142 123 ...َظًة َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َقاِتُلوا الَِّذیَن َیُلوَنُكْم ِمَن اْلُكفَّاِر َوْلَیِجُدوا ِفیُكْم ِغْل
 سورة یونس

 165 22 ...ُھَو الَِّذي ُیَسیُِّرُكْم ِفي الَبرِّ َوالَبْحِر َحتَّى ِإَذا ُكْنُتْم ِفي الُفْلِك َوَجَرْیَن ِبِھْم ِبِریٍح َطیَِّبٍة 
 سورة ھود

 19 1 ...الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآَیاُتُھ ُثمَّ ُفصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكیٍم َخِبیٍر
 سورة یوسف

 3 85 ...َقاُلوا َتاللَِّھ َتْفَتُأ َتْذُكُر ُیوُسَف َحتَّى َتُكوَن َحَرضًا َأْو َتُكوَن ِمَن اْلَھاِلِكیَن 
 سورة اإلسراء

 7 1 ...َنا َحْوَلُھ ُسْبَحاَن الَِّذي َأْسَرى ِبَعْبِدِه َلْیًال ِمَن اْلَمْسِجِد اْلَحَراِم ِإَلى اْلَمْسِجِد اْلَأْقَصى الَِّذي َباَرْك
 21 89 ...َوَلَقْد َصرَّْفَنا ِللنَّاِس ِفي َھَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكلِّ َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر النَّاِس ِإّال ُكُفورًا
 سورة الكھف

 7 1 ...اْلَحْمُد ِللَِّھ الَِّذي َأْنَزَل َعَلى َعْبِدِه اْلِكَتاَب َوَلْم َیْجَعْل َلُھ ِعَوَجا
 166 77 ...ْنَطَلَقا َحتَّى ِإَذا َأَتَیا َأْھَل َقْرَیٍة اْسَتْطَعَما َأْھَلَھا َفَأَبْوا َأْن ُیَضیُِّفوُھَما َفا

 سورة مریم
 164 88 ...َوَقاُلوا اتََّخَذ الرَّْحَمُن َوَلًدا

 164 89 ...َلَقْد ِجْئُتْم َشْیًئا ِإدا
 سورة طھ

 15 1 ...طھ 
 15 2 ...َلْیَك اْلُقْرآَن ِلَتْشَقى َما َأْنَزْلَنا َع

 15 3 ...ِإلَّا َتْذِكَرًة ِلَمْن َیْخَشى 
 سورة النور

 166 21 ...َیا َأیَُّھا الَِّذیَن َآَمُنوا َلا َتتَِّبُعوا ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َوَمْن َیتَِّبْع ُخُطَواِت الشَّْیَطاِن َفِإنَُّھ َیْأُمُر ِبالَفْحَشاِء 
 نملسورة ال

 ت 40 ...َوَمْن َشَكَر َفِإنََّما َیْشُكُر ِلَنْفِسِھ َوَمْن َكَفَر َفِإنَّ َربِّي َغِنيٌّ َكِریٌم 
 سورة لقمان

 17 34 ...إنَّ اللََّھ ِعْنَدُه ِعْلُم السَّاَعِة 
 سورة ص

 6 55 ...َھَذا َوِإنَّ ِللطَّاِغیَن َلَشرَّ َمآٍب 
 6 56 ...َس اْلِمَھاُد َجَھنََّم َیْصَلْوَنَھا َفِبْئ

 سورة فصلت
 95 30 ...ِإنَّ الذین َقاُلوْا َربَُّنا اهللا ُثمَّ استقاموا 
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 سورة محمد

 ث 24 ...َأَفال َیَتَدبَُّروَن اْلُقْرآَن َأْم َعَلى ُقُلوٍب َأْقَفاُلَھِا 
 سورة ق

 22 4 ... یٍج َبْل َكذَُّبوا ِباْلَحقِّ َلمَّا َجاَءُھْم َفُھْم ِفي َأْمٍر َمِر
 22 5  ...َأَفَلْم َیْنُظُروا ِإَلى السََّماِء َفْوَقُھْم َكْیَف َبَنْیَناَھا َوَزیَّنَّاَھا َوَما َلَھا ِمْن ُفُروٍج
 30 6  ...َواْلَأْرَض َمَدْدَناَھا َوَأْلَقْیَنا ِفیَھا َرَواِسَي َوَأْنَبْتَنا ِفیَھا ِمْن ُكلِّ َزْوٍج َبِھیٍج

 رسورة الطو
 15 49 ...َوِمَن اللَّْیِل َفَسبِّْحُھ َوِإْدَباَر النُُّجوِم 

 سورة النجم
 7 1 ...َوالنَّْجِم ِإَذا َھَوى 

 24 8 ...َدَنا َفَتَدلَّى 
 سورة الواقعة

 5 75 ...َفال ُأْقِسُم ِبَمَواِقِع النُُّجوِم 
 5 76 ...َوِإنَُّھ َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعِظیٌم 

 5 77 ...ُھ َلُقْرآٌن َكِریٌم ِإنَّ
 سورة الحاقة

 21 40 ...ِإنَُّھ َلَقْوُل َرُسوٍل َكِریٍم 
 21 41 ...َوَما ُھَو ِبَقْوِل َشاِعٍر َقِلیًال َما ُتْؤِمُنوَن 

 21 42 ...َوال ِبَقْوِل َكاِھٍن َقِلیًال َما َتَذكَُّروَن 
 21 43 ...َتْنِزیٌل ِمْن َربِّ اْلَعاَلِمیَن 

 21 44 ...َوَلْو َتَقوََّل َعَلْیَنا َبْعَض اْلَأَقاِویِل 
 سورة المعارج

 21 5 ...َفاْصِبْر َصْبًرا َجِمیًلا 
 21 6  ...ِإنَُّھْم َیَرْوَنُھ َبِعیًدا

 21 7  ...َوَنَراُه َقِریًبا
 21 8  ...َیْوَم َتُكوُن السََّماُء َكاْلُمْھِل

 21 9  ...ِعْھِنَوَتُكوُن اْلِجَباُل َكاْل
 سورة المدثر

 26 21 ...ُثمَّ َنَظَر 
 سورة اإلنسان

 143 1 ...َھْل َأَتى َعَلى اِإلْنَساِن ِحیٌن ِمَن الدَّْھِر َلْم َیُكْن َشْیًئا َمْذُكوًرا 
 143 2 ...ا ِإنَّا َخَلْقَنا اِإلْنَساَن ِمْن ُنْطَفٍة َأْمَشاٍج َنْبَتِلیِھ َفَجَعْلَناُه َسِمیًعا َبِصیًر

 سورة اللیل
 24 5 ...َأْعَطى َواتََّقى 

 سورة العلق
 17 1 ...اْقَرْأ ِباْسِم َربَِّك الَِّذي َخَلَق 

 سورة اإلخالص
 24 1 ...ُقْل ُھَو اللَُّھ َأَحٌد 

 24 2  ...اللَُّھ الصََّمُد
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  :فھرس األحادیث النبویة الشریفة: ثانیًا

  
  

الحكم 
على 
 الحدیث

 طرف األحاديث الصفحة الراوي

صححھ 
 ...من ال يشكر اهللا  ت الترمذي األلباني

صححھ 
 ثم يقف} الحمد هللا رب العالمين {كان يقطع قراءته ، يقرأ  23 الترمذي األلباني

حسنھ 
 ...استحيوا من اهللا حق الحياء  22 الترمذي األلباني

 ...من قتل قتيالً فله سلبه  25 البخاري صحیح

 سورة األنفال قال نزلت في بدر 26 اريالبخ صحیح

 …وآخر سورة نَزلَتْ براءةٌ  37 البخاري صحیح

 لم لم تكتب في براءة بسم اهللا الرحمن الرحيم 37 الحاكم صحیح

 ... بينهما رسول  عن أمر اللّه سبحانه ، فقسمهيقتسمها بينكم رسول اللّه  41 الحاكم صحیح
صححھ 

 من قتل قتيالً فله كذا وكذا ومن أسر أسيراً فله كذا و كذا 41 أبي داود األلباني

 ...إن من البيان لسحراً  152 البخاري صحیح
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 :فھرس األعالم المترجم لھا: ثالثًا

  
  :فھرس المراجع: رابعًا

 متسلسل األعالم رقم الصفة المترجم بھا
  .1 اإلمام أبي القاسم جار اهللا الزمخشري 11
  .2 أبي الفضل محمد بن منظور 2
  .3 بدر الدين محمد بن عبد اهللا بن بهادر الزركشي  3
  .4 عبد الملك بن قُريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع  4
  .5 محمد الطاهر بن عاشور 4
  .6 فعي فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشا 4
  .7 محمود األلوسي أبو الفضل  5
  .8 جالل الدين السيوطي  7
  .9 أبو بكر النيسابوري  8
  .10 العز بن عبد السالم  9
  .11 محمد بن علي الشوكاني  9

  .12 محمد عبد اهللا دراز  10
  .13 أبي الحسن علي بن عيسى الرماني  12
  .14 اإلمام أبو عمرو الداني  13
  .15 مصطفى صادق الرافعي  16
  .16 ألبي محمد عبد اهللا بن محمد بن سنان الخفاجي  19
  .17 أبي الفتح ضياء الدين ابن األثير 22
  .18 القاضي أبو بكر الباقالني  20

  .19  أبو هالل العسكري 21
  .20 محمد بن محمد العمادي أبو السعود  26
  .21 ابن سيده 25
  .22 أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد اهللامحمد بن  26
  .23 أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي 27
  .24 برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي 9

  .25 محمد رشيد بن علي رضا 46
  .26 عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 47
  .27 محمد بن جرير الطبري 112
  .28 أحمد مصطفي المراغي  152
  .29 عثمان بن جني الموصلي  159
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الطبعة األول ى،  _ األردن _ فضل حسن عباس، دار الفرقان . إتقان البرھان في علوم القرآن، د  .1
  .م1997سنة 

 –فظ جالل ال دین ال سیوطي، تحقی ق أحم د ب ن عل ي، دار الح دیث           اإلتقان في علوم القرآن، للحا     .2
  .م2004 -ھـ 1425 طبعة سنة -القاھرة

الطبعة _ بیروت _ إرشاد العقل السلیم إلى مزایا الكتاب الكریم ألبي السعود العمادي دار الفكر      .3
 .الثانیة

 .لإلمام جار اهللا الزمخشري، دار صادر، بیروت: أساس البالغة .4
 .لإلمام محمد أبو زھرة، دار الفكر العربي: ول الفقھ  أص .5
، لمحم د ب ن إس ماعیل ال صنعاني، تحقی ق      )إجابة السائل شرح بغی ة اآلم ل     (أصول الفقھ المسمى     .6

القاض   ي ح   سین ب   ن أحم   د وح   سن مقب   ولي األھ   دل ،  مؤس   سة الرس   الة ،بی   روت، الطبع   ة         
 .م2001 -ھـ 1421األولى

عب  د ال  سالم اللوح،آف  اق للطباع  ة والن  شر،غزة فل  سطین  .ن الك  ریم ،داإلعج  از العلم  ي ف  ي الق  رآ .7
 .م2002،الطبعة الثانیة

 .إعجاز القرآن والبالغة النبویة، مصطفى صادق الرافعي، دار الكتاب العربي،بیروت .8
 –إعج  از الق  رآن، أب  و بك  ر محم  د ب  ن الطی  ب ب  ن محم  د ب  ن جعف  ر ب  ن القاس  م ، دار المع  ارف       .9

 . أحمد صقرالقاھرة ،تحقیق
 .إعراب القرآن وبیانھ، محي الدین الدرویش ، النشر،دار اإلرشاد ـ سوریة .10
 .com.altafsir.www://http أیسر التفاسیر، أسعد حومد، مصدر الكتاب، موقع التفاسیر .11
ي، تحقیق محم د أب و الف ضل إب راھیم، طبع ة      البرھان في علوم القرآن، اإلمام بدر الدین الزركش      .12

  .م1988سنة _ بیروت_ دار الجیل
 .البرھان في علوم القرآن، تحقیق محمد أبو الفضل إبراھیم ، دار المعرفة ، بیروت .13
بشیر الی سر ش رح ناظم ة الزھ ر ف ي عل م الفواص ل،عبد الفت اح القاض ي، الھیئ ة العام ة ل شؤون                   .14

 .المطابع األمیریة
 .م1992بالغة االصطالحیة، عبده قلیقلھ ، دار الفكر العربي،الطبعة الثالثة، ال .15
 .305م، ص2005البالغة فنونھا وأفنانھا، فضل عباس، دار الفرقان،الطبعة العاشرة، .16
تمام حسان، دار ع الم الكت ب   . البیان في روائع القرآن، دراسة لغویة وأسلوبیة للنص القرآني، د    .17

  .م2005، سنة  مصر-القاھرة–
تاج العروس من جواھر القاموس، تألیف السید محم د مرت ضى الح سیني الزبی دي، تحقی ق عب د            .18

  .بیروت_ لبنان_ الحلیم الطحاوي، طبعة دار الھدایة
التبیان في تفسیر غریب القرآن التبیان، الجیاني،شھاب الدین أحمد ب ن محم د الھ ائم الم صري ،       .19

 .1992اث بطنطا، القاھرة، الطبعة األولى ، النشر دار الصحابة للتر
  .م1997 طبعة - تونس-التحریر والتنویر، للطاھر بن عاشور، دار سحنون .20
_ تحف  ة األح   وذى، ب  شرح ج   امع الترم  ذي، لل   شیخ محم  د المب   اركفوري، دار الكت  ب العلمی   ة       .21

  .م1990 – ھـ 1410الطبعة األولى، سنة _ بیروت
 قرآن،سید قطب ،دار الشروقالتصویر الفني في ال .22
الھیئ ة  : ھ ـ،الناشر  1354: ،محم د رش ید ب ن عل ي رض ا،ت     ) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم   .23

  . م 1990: المصریة العامة للكتاب ،سنة النشر 
 ھ ـ ،  774- 700تفسیر القرآن العظیم ،أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثی ر القرش ي الدم شقي،         .24

 . م 1999 -ھـ 1420شر والتوزیع،الطبعة الثانیة دار طیبة للن
 .بیروت دمشق: التفسیر المنیر، وھبة بن مصطفى الزحیلى ، دار الفكر المعاصر .25
 عدد م ن أس اتذة التف سیر تح ت إش راف ال دكتور عب د اهللا        -التفسیر المیسر لمجموعة من العلماء      .26

 .بن عبد المحسن التركي



 
 

179

لسور ،لإلم ام ج الل ال دین عب د ال رحمن لل سیوطي،دراسة وتحقی ق عب د         تناسق الدر في تناسب ا   .27
 .م1986-ھـ 1406بیروت الطبعة األولى -القادر أحمد عطا ،دار الكتب العلمیة

: ثالث رسائل في إعجاز الق رآن، لإلم ام الرم اني، والخط ابي، وعب د الق اھر الجرج اني، تحقی ق           .28
  . الطبعة الرابعة- القاھرة– المعارف محمد زغلول سالم، دار. محمد خلف اهللا، ود

جامع البیان في تأویل القرآن ،محمد بن جری ر ب ن یزی د ب ن كثی ر ب ن غال ب اآلمل ي، أب و جعف ر                .29
 . ھـ ، مؤسسة الرسالة310 -224الطبري،

  .بیروت–الجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا القرطبي، دار الفكر  .30
 .البیان والبدیع، السید أحمد الھاشمي، دار الكتب العلمیةجواھر البالغة في المعاني و .31
محم  د أب  و موس  ى، دار الت  ضامن   : خ  صائص التراكی  ب، دراس  ة تحلیلی  ة لم  سائل عل  م المع  اني    .32

 .م 1980 -ھـ 1400القاھرة،الطبعة الثانیة 
 . بیروت–أبو الفتح عثمان بن جني ، تحقیق محمد علي النجار، دار الكتب : الخصائص .33
دالئل اإلعج از ف ي عل م المع اني، ،أب و بك ر عب د الق اھر ب ن عب د ال رحمن ب ن محم د الجرج اني                    .34

 .1995 بیروت الطبعة األولى ، –دار الكتاب العربي : ،الناشر 
روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني للعالمة أب ي الف ضل األلوس ي، دار إحی اء           .35

  .األولىالتراث العربي، الطبعة 
 الطبع  ة األول  ى س  نة - بی  روت-س  ر الف  صاحة، عب  د اهللا ب  ن محم  د الخف  اجي، دار الكت  ب العلمی  ة  .36

  .م1982
 –محم  د مح  ي ال  دین عب  د الحمی  د ، مكتی  ة دار الت  راث  : ش  رح اب  ن عقی  ل عل  ى ألفی  ة اب  ن مال  ك   .37

 .م1999-ھـ 1420القاھرة ، 
 .مد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیینإلسماعیل بن حماد الجوھري، تحقیق أح:الصحاح .38
 بی روت للن شر، الطبع ة    –صحیح البخارى ، الجامع الصغیر المختصر، دار ابن كثیر ، الیمامة      .39

 .1987 – ھـ1407الثالثة ، 
 .الطراز المتضمن ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز، لیحیى بن حمزة العلوي .40
 .ضائل السور، أبي خالد أیمن بن عبد العزیز أبانميعقد الدرر فیما صح في ف .41
 .م1980علوم البالغة، أحمد مصطفي المراغي، ،دار القلم،بیروت،لبنان، الطبعة األولى  .42
  .م1982ھـ، 1402 طبعة سنة - الریاض-عبد الفتاح الشین، دار المریخ. الفاصلة القرآنیة، د .43
م اب ن حج ر الع سقالني، تحقی ق عب د العزی ز ب ن ب ار          فتح الب اري ش رح ص حیح البخ اري، لإلم ا           .44

  .م1989 -ھـ 1419الطبعة األولى سنة _  القاھرة –ومحمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث 
فتح القدیر الجامع بین الروایة والدرایة، لإلمام محمد بن عل ي ال شوكاني، تحقی ق عب د ال رازق،               .45

  .م199-ھـ 1420 الطبعة األولى - بیروت-دار الكتاب العربي
 -ھ   ـ 1402ف  ي ظ  الل الق   رآن، ل  سید قط  ب، دار ال   شروق، الق  اھرة، الطبع  ة العاش   رة، ل  سنة         .46

 ..م1982
الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون األقاویل في وجوه التنزیل،ألبي القاسم ج ار اهللا الزمخ شري       .47

 .الخوارزمي ،دار الفكر
ع  الء ال  دین عل  ي ب  ن محم  د ب  ن إب  راھیم البغ  دادي     : لب  اب التأوی  ل ف  ي مع  اني التنزی  ل،المؤلف   .48

 . م1979/ ھـ 1399- بیروت ، لبنان -الشھیر بالخازن، النشر دار الفكر 
لباب النقول في أس باب الن زول لعب د ال رحمن ب ن أب ي بك ر ب ن محم د ال سیوطي أب و الف ضل دار                .49

 . بیروت–إحیاء العلوم 
ع امر  : د بن مكرم بن منظور األنصاري، تحقی ق وتعلی ق  للعالمة جمال الدین محم  ،لسان العرب  .50

 الطبع ة األول ى،   - بی روت -أحمد حی در، مراجع ة عب د الم نعم خلی ل إب راھیم، دار الكت ب العلمی ة          
  .م2003 -ھـ1424

  .ألبي الفضل محمد بن منظور ، دار صادر ، بیروت: لسان العرب .51
  .دمشق_ ر القلم مصطفى مسلم، دا. مباحث في التفسیر الموضوعي، د .52
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الطبع   ة الخام   سة _ بی   روت_ من   اع القط   ان، مؤس   سة الرس   الة . مباح   ث ف   ي عل   وم الق   رآن، د  .53
  .م1998ھـ 1492والثالثون سنة 

المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر، أبي الفتح ضیاء الدین نصر اهللا ب ن محم د ب ن محم د ب ن         .54
 .القاھرة -عبد الكریم الموصلي ، دار النھضة مصر،الفجالة

الم  ستدرك عل  ى ال  صحیحین ،محم  د ب  ن عب  د اهللا أب  و عب  د اهللا الح  اكم النی  سابوري ،دار الكت  ب       .55
 .1990 – ھـ1411 بیروت الطبعة األولى –العلمیة 

  .ھـ 1420مسند اإلمام أحمد، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانیة  .56
لسیوطي، تحقی ق عل ي محم د البج اوي،     معترك األقران في إعجاز القرآن، للحافظ جالل الدین ا    .57

  .دار الفكر العربي
 .المعجم المفصل في علوم البالغة إنعام عكاوي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت .58
  . اسطنبول-المعجم الوسیط، إبراھیم مصطفى وآخرون، المكتبة اإلسالمیة .59
 . مصر-، مطبعة الحلبي2طمعجم مقاییس اللغة، أحمد بن فارس، تحقیقي عبد السالم ھارون،  .60
 . ، مطبعة الحلبي مصر2معجم مقاییس اللغة، تحقیق عبد السالم ھارون، ط .61
 .معرفة السنن واآلثار للبیھقي، أبو بكر أحمد بن الحسین .62
دار الكتب العلمیة : مفاتیح الغیب،فخر الدین محمد بن عمر التمیمي الرازي الشافعي دار النشر      .63

 . م ،الطبعة األولى 2000 -ھـ 1421 - بیروت -
موسوعة البحوث والمقاالت العلمیة ، جمع وإع داد الباح ث ف ي الق رآن وال سنة ،عل ي ب ن ن ایف                  .64

 .الشحود
محم د عب د اهللا دراز، دار الثقاف ة، الدوح ة، طبع ة س نة       . النبأ العظیم نظرات جدید في الق رآن، د      .65
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 الموضوع

رقم 
 الصفحة

 ب اإلھداء
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 2 المناسبة لغًة واصطالحًا : المطلب األول 

 2 المناسبة لغًة : أوًال



 
 

181

 2 المناسبة اصطالحًا : ثانیًا
 3 وجوه المناسبات في القرآن الكریم: المطلب الثاني

 3 المناسبة في السورة الواحدة:أوًال 
 3 المناسبة بین السور: ثانیًا

 8 أشھر المؤلفات في علم المناسبات وأقوال العلماء فیھ: المطلب الثالث 
 9 الرافضون لعلم المناسبات
 10 المجیزون لعلم المناسبات

 11 فائدة علم المناسبات في ترابط المعاني وإظھار إعجاز القرآن الكریم: ع المطلب الراب
 13 علم الفاصلة القرآنیة : المبحث الثاني
 13 تعریف الفاصلة لغًة واصطالحًا وأنواعھا: المطلب األول 

 13 الفاصلة لغًة : أوًال
 13 الفاصلة اصطالحًا : ثانیًا
 14 أنواع الفواصل : ثالثًا 

 15 اھتمام العلماء بالفاصلة القرآنیة وعالقتھا بالسجع: طلب الثاني الم
 15 اھتمام العلماء بالفاصلة القرآنیة: أوًال

 18 عالقة الفاصلة القرآنیة بالسجع: ثانیًا 
 23 طرق معرفة الفواصل: المطلب الثالث 

 25 تعریف بسورتي األنفال والتوبة: الفصل األول
 25  عام بسورة األنفالتعریف: المبحث األول

 25 تسمیتھا ، نزولھا ، فضلھا ، عدد آیاتھا: المطلب األول 
 26 تسمیتھا: أوًال 
 26 نزولھا: ثانیًا 
 26 فضلھا:ثالثا 

 27 عدد آیاتھا:رابعًا 
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 37 عدد آیاتھا:رابعًا 
 37  نزلت فیھالجو الذي: المطلب الثاني 
 37 .مناسبة السورة لما قبلھا وما بعدھا: المطلب الثالث
 38 بیان األھداف والمقاصد لسورة التوبة: المطلب الرابع

 40 الجانب التطبیقي لسورتي األنفال والتوبة: الفصل الثاني
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 44  19-5المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الثاني
 51 29- 20المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الثالث
 57  38-30المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الرابع

 62  47-39المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الخامس
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 69  53-48المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع السادس
 74  75-55المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع السابع

 86 دراسة تطبیقیة على مناسبة فواصل سورة التوبة آلیاتھا: المبحث الثاني 
 87 28-1المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة :  األولالمقطع

 100  35-29المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الثاني
 103  37-36المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الثالث
 105 41-38المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الرابع

 108 92-42المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : الخامسالمقطع 
 128 96-93المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع السادس
 130 110-97المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع السابع
 141 129-111المناسبة بین الفواصل وآیاتھا من اآلیة : المقطع الثامن

 151 اإلعجاز البیاني في الفاصلة القرآنیة: ل الثالثالفص
 151 تعریف اإلعجاز البیاني وأھمیتھ وأقوال العلماء فیھ: المبحث األول
 151 تعریف اإلعجاز البیاني: المطلب األول

 151 تعریف اإلعجاز لغة واصطالحًا: أوًال 
 151  اإلعجاز لغًة - 1
 151  اإلعجاز اصطالحًا - 2

 152 تعریف البیان لغة واصطالحًا : ثانیًا
 152  البیان لغًة - 1
 152  البیان اصطالحًا - 2

 153 أھمیة اإلعجاز البیاني: المطلب الثاني
 153 أقوال العلماء في اإلعجاز البیاني: المطلب الثالث

 153 أقوال العلماء القدماء: أوًال 
 154 أقوال العلماء المحدثین: ثانیًا 

 156 الظواھر البالغیة في فواصل سورتي األنفال والتوبة: لثانيالمبحث ا
 157 التأكید: المطلب األول
 162 التَّقدیم والتَّأخیر: المطلب الثاني
 165 االلتفات: المطلب الثالث

 170 الخاتمة
 172 الفھارس

 173 فھرس اآلیات القرآنیة
 179 فھرس األحادیث 

 180 فھرس األعالم
 181 المراجعالمصادر و

 185 فھرس الموضوعات
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  ملخص الرسالة
  

: ھذا البحث العلمي یتناول جانبًا من جوانب اإلعجاز البیاني في القرآن الك ریم وھ و بعن وان           
  ".دراسة تطبیقیة لسورتي األنفال والتوبة "المناسبة بین الفواصل القرآنیة وآیاتھا 

  :لتالي ویشتمل على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة وھي كا
 

 وتشتمل على أھمیة الموضوع وأسباب اختیاره وأھداف ھ وغایات ھ والدراس ات ال سابقة           :المقدمة   .1
  .والمنھج المتبع في البحث

 

 . وفیھ الحدیث عن علم المناسبات والفواصل في القرآن الكریم:الفصل التمھیدي  .2
 .بیان األھداف والمقاصد  وفیھ تعریف عام بسورتي األنفال والتوبة ، و:الفصل األول  .3
 وفی  ھ تتب  ع الباح  ث آی  ات س  ورتي األنف  ال والتوب  ة ، ودراس  ة فواص  لھا دراس  ة    :الف  صل الث  اني  .4

تفسیریة تطبیقیة تظھر من خاللھ ا العالق ة ب ین الفاص لة وموض وع اآلی ة القرآنی ة الت ي اختتم ت             
 ..بھذه الفاصلة 

ي للفاصلة القرآنی ة و بی ان بع ضًا م ن الظ واھر       وفیھ الحدیث عن اإلعجاز البیان   :الفصل الثالث    .5
 .البالغیة في فواصل سورتي األنفال والتوبة 

 . وتضمنت ببیان أھم النتائج والتوصیات التي توصل إلیھا الباحث من خالل بحثھ: الخاتمة  .6
لآلی  ات وآخ  ر لألحادی  ث وثال  ث لألع  الم المت  رجم لھ  م، ث  م بفھ  رس        : خ  دمت البح  ث بفھ  رس   .7

 . وختمت ذلك بفھرس للموضوعات للمراجع
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Abstract  
 This research focuses on one side of the rhetorical marvel in the Holy Qumran 
entitled  (the comma and its relations with the verse subject implemented on 

Surat Alanfal and  Altawba).  

 That concludes an introduction ,four chapters and a conclusion as followed   
1- Introduction: contains the importance of the subject ,why chosen ,aims 
and targets as well as the proceeded studies and the methods of the research.  
2- Primary chapter: tells about the knowledge of the occasions and commas 
in the Holy Quran. 

3- First chapter: contains general definition of Surat Alanfal and Altawba, 
their aims and targets.  
4- Second chapter: contains a comprehensive follow up for the verses of the 
two Suras  with a full study of their commas which shows the relation between 
them and the subject of the verse. 

5- Third chapter: talks about the rhetorical marvel of the Quranic comma 
and shows some of its features in these two Suras. 

 6- Conclusion: contains the most important results and recommendations of 
the researcher. 

7- I supported the search with an index for the verse, Hadith, popular persons, 
then with an index for the references, then concluded with index for subjects.       

 

  
  

  
  
  
 
  

  
 


